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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2017)0215 

Генетично модифицирана царевица DAS-40278-9  

Резолюция на Европейския парламент от 17 май 2017 г. относно проекта на 

решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, 

съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 

DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и 

на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D050183 – 

2017/2674(RSP)) 

 

Европейският парламент, 

― като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането 

на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 

модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 

фуражи (D050183), 

― като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и 

фуражи1, и по-специално член 7, параграф 3, член 9, параграф 2, член 19, 

параграф 3 и член 21, параграф 2 от него, 

― като взе предвид гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, 

проведено на 27 март 2017 г., по време на което не беше дадено становище; 

― като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите 

правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на 

Комисията2,  

― като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на 

храните (ЕОБХ) на 26 октомври 2016 г. и публикувано на 5 декември 2016 г.3, 

                                                 
1 OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1. 
2  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 
3  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633


 

 

― като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите 

правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на 

Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

― като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу 

разрешаването на генетично модифицирани организми1, 

― като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните, 

                                                 
1  ― Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на 

пазара ― в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ― с цел 

култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за 

повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., 

стр. 110), 

― Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на 

Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 

състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 

(P8_TA(2015)0456), 

― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на 

пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 

модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040), 

― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на 

пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 

модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039), 

― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на 

пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 

модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038), 

― Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за 

разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от 

генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана 

царевица, комбинираща две или три от събитията (P8_TA(2016)0271), 

― Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за 

пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-

4) (P8_TA(2016)0272), 

― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията 

относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на 

генетично модифицирана царевица MON 810 (P8_TA(2016)0388), 

― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за 

разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 

(P8_TA(2016)0389), 

― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията 

относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 

Bt11 (P8_TA(2016)0386),  

― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията 

относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 

1507 (P8_TA(2016)0387), 

― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за 

разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от 

генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390). 

― Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за 

разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от 

генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично 

модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и 

GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно 

генетично модифицираните храни и фуражи (P8_TA(2017)0123). 



 

 

― като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник, 

А. като има предвид, че на 11 ноември 2010 г. Dow AgroSciences Europe подаде 

заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, 

съдържащи, състоящи се или произведени от царевица DAS-40278-9, до 

националния компетентен орган на Нидерландия, в съответствие с членове 5 и 17 

от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението се отнася и до 

пускането на пазара на генетично модифицирана царевица DAS-40278-9 в 

състоящи се от нея или съдържащи я продукти, които са предназначени за 

употреба, различна от употребата като храни и фуражи, както всеки други вид 

царевица, с изключение на отглеждане; 

Б. като има предвид, че на 26 октомври 2016 г. Европейският орган за безопасност 

на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 

от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 5 декември 2016 г.1; 

В. като има предвид, че царевицата DAS-40278-9 експресира протеина AAD-1, 

придаващ поносимост към хербициди, съдържащи активна съставка 2,4- 

дихлорфеноксиоцетна киселина (2,4-Д) и арилоксифеноксипропионат (AOPP); 

Г. като има предвид, че независими проучвания пораждат загриженост във връзка с 

рисковете от активното вещество 2,4-D, що се отнася до развитието на ембриона, 

вродени малформации и нарушаване на функциите на ендокринната система; като 

има предвид, че не е ясно дали и до каква степен продуктите с активно вещество 

2,4-D съдържат силно токсични примеси на диоксини и фурани, които са 

канцерогени за човека, нарушават функциите на ендокринната система, остават в 

околната среда и се натрупват по хранителната верига2; 

Д. като има предвид, че одобрението на активното вещество 2,4-D беше подновено 

през 2015 г.; като има предвид, че присъствието на примеси, като например 

диоксини и фурани, беше отчетено под определени нива; като има предвид, че 

заявителят все още не е представил информация относно потенциалните 

ендокринни свойства на веществото3; 

Е. като има предвид, че разрешаването на вноса на царевица DAS-40278—9 в ЕС 

несъмнено ще доведе до увеличаване на нейното отглеждане на други места, 

например в САЩ, Бразилия и Аржентина, и до съответно повишаване на 

употребата на 2,4-D и AOPP хербициди; като има предвид, че независимите 

изследвания също пораждат загриженост относно значителни пропуски в 

сравнителната оценка, сериозни пропуски по отношение на токсикологичната 

оценка (напр. фактът, че не е било изискано изпитването на цялото растение в 

дадено изследване на храненето на животни, не са били разгледани дългосрочните 

или натрупаните последици, въздействието върху репродуктивната система не е 

                                                 
1  На разположение на адрес: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633 
2  http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-

herbicide-2-4-d.pdf 
3  Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/2033 на Комисията от 13 ноември 2015 г. за подновяване на 

одобряването на активното вещество 2,4-D в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна 

защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на 

Комисията (ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 8). 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf


 

 

било предмет на разисквания, както не са били разглеждани методологичните 

недостатъци в рамките на изследванията върху животни), както и неясна оценка 

на възможното въздействие върху имунната система1; 

Ж. като има предвид, че по време на тримесечния период на консултации държавите 

членки представиха множество критични забележки; като има предвид, че тези 

забележки се отнасят до, наред с другото: липсващи или недостатъчни данни, 

липсващи обяснения, противоречиви изявления в заявлението, незадоволително 

проектиране на изпитванията, липсващи изпитвания, например по отношение на 

алергенност, съмнителни резултати от проучванията за оценка на безопасността, 

липсата на 90-дневно изследване за субхронична токсичност с цялата храна, което 

прави невъзможно извършването на оценка на потенциалния риск от консумиране 

на хранителни продукти, произведени с царевица, както и избора и проектирането 

на проучвания, взети предвид при оценката на риска2; 

З. като има предвид, че въпреки всички тези опасения ЕОБХ не сметна за 

необходимо извършването на наблюдение след пускането на пазара на 

храните/фуражите, произведени от царевица DAS-40278-9; 

И. като има предвид, че по време на гласуването на посочения в член 35 от 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и 

здравето на животните, проведено на 27 март 2017 г., не беше представено 

становище; като има предвид, че 16 държави членки гласуваха „против“, докато 

само 9 държави членки, представляващи 36,22% от населението на Съюза, 

гласуваха „за“, като 3 държави членки се въздържаха; 

Й. като има предвид, че в обяснителния меморандум на законодателното си 

предложение, представено на 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003, що се отнася до възможността на държавите членки да ограничават 

или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята 

територия (COM(2015)0177), и в обяснителния меморандум на законодателното 

предложение, представено на 14 февруари 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) 

№ 182/2011, Комисията изрази съжаление по повод на факта, че след влизането в 

сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за даване на разрешение бяха 

приемани от Комисията без подкрепата на становището на комитета на държавите 

членки и че връщането на досието при Комисията за окончателно решение, което 

в много голяма степен представлява изключение за процедурата като цяло, се е 

превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за 

генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че тази практика на 

няколко пъти беше критикувана от председателя на Комисията Юнкер като 

недемократична3; 

                                                 
1  Bauer-Panskus/Then: Коментар на Testbiotech относно научно становище на ЕОБХ относно 

заявление на DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010—89) за пускане на пазара на 

устойчива на хербициди генетично модифицирана царевица DAS-40278—9, на разположение на 

адрес: https://www.testbiotech.org/node/1862 
2  Вж. регистъра с въпроси на ЕОБХ, приложение Ж към Въпрос № EFSA-Q-2010-01326, достъпен 

онлайн на: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-

2010-01326 
3 Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, 

включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) 

или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.). 



 

 

К. като има предвид, че Парламентът отхвърли законодателното предложение от 22 

април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 28 октомври 2015 г. 

на първо четене1 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново 

предложение; 

Л. като има предвид, че в съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки 

върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията 

ясно се посочва следното: „При обсъждане на приемането на други проекти на 

актове за изпълнение в особено чувствителни сектори, по-специално данъчното 

облагане, здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на 

околната среда, Комисията, с оглед на намирането на балансирано решение, ще 

действа, доколкото е възможно, по такъв начин, че да избегне 

противопоставянето на всяка преобладаваща позиция, която може да се формира 

в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за 

изпълнение.“ 

1. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава 

изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003; 

2. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с 

правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003, която, в съответствие с общите принципи, определени в Регламент 

(ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета2, е да предоставя основа 

за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на 

здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на 

интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни 

и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на 

вътрешния пазар; 

3. отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение; 

4. призовава Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение 

относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани организми, 

докато процедурата по разрешаване е преразгледана по такъв начин, че да се 

обърне внимание на слабостите в сегашната процедура, която доказа, че е 

неподходяща; 

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки. 

 

 

                                                 
1  Приети текстове, P8_TA(2015)0379. 
2  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. 


