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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст на предложението 

Докладчикът би желал да припомни някои цифри и факти за отглеждането на ГМО като 
основа за обсъждане: 
- понастоящем в ЕС е разрешено отглеждането на само 2 ГМО: царевицата MON810 и 
картофа Амфлора;
- 17 ГМО очакват разрешение за отглеждане в ЕС;
- през 2009 г. общо 94 800 ха царевица MON810 са отгледани в 5 държави-членки 
(Испания, Чешката република, Португалия, Румъния и Словакия), от които 80 % в 
Испания (сравнени със 107 700 ха през 2008 г., преди Германия да преустанови 
отглеждането). 
Картофът Amflora понастоящем се отглежда в 3 държави-членки: Швеция, Германия и 
Чешката република.  

През 2009 г. 14 млн. селскостопански производители по света са засели 134 млн. ха с 
ГМО1, като 64 млн. ха са били засети в САЩ, над 21 млн. ха съответно в Бразилия и 
Аржентина и над 8 млн. ха в страни като Канада и Индия. 

Тези цифри илюстрират настоящото безизходно положение, в което се намира вземането 
на решения в ЕС относно ГМО, и липсата на отговори на реалните безпокойства, изразени 
от селскостопанските производители и потребителите.  

Научнообоснован подход към новите технологии 

Докладчикът счита, че ключовите принципи за определяне безопасността на новите 
технологии следва да бъдат консултирането с най-добрите научни постижения и 
подходът, основан на риска. Без консултиране с научния сектор, върху чиято стабилна 
основа да се опрат решенията относно безопасността на новите методи и практики, 
обществото рискува решенията да се вземат, защото са популярни, а не защото са 
безопасни. Други елементи като социално-икономическите проблеми или етичните 
съображения не могат да заместват научнообоснованите решения относно безопасността. 
Докладчикът отчита, че в настоящия си вид предложението на Комисията не противоречи 
на общата научна процедура за разрешаване на ГМО в Европа. 

Цел на предложението 

Според Комисията, успоредно с изчерпателната правна рамка за даване на разрешения за 
продукти, които се състоят или са производни от ГМО, предложението цели „улесняване 
на вземането на решения“, „вземането предвид на всички имащи отношение фактори“ и 
„предоставянето на държавите-членки на достатъчно гъвкавост за вземане на решения в 
сферата на отглеждането на ГМО, след като последните бъдат разрешени на равнище 
ЕС“. Въпреки че Съветът и правните служби на Европейския парламент съответно 
изразиха сериозни опасения, свързани с правната сигурност, с потенциални заплахи за 

                                               
1 Отчетени са царевица, соя, памук и рапица
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единния пазар и с несъвместимост със СТО, докладчикът, след като претегли всички 
аргументи, стигна до заключението, че като цяло предложението може да изпълни целите 
на Комисията и да предостави някои възможности за напредък в разрешаването на 
безизходното положение, свързано с вземането на решения за ГМО в ЕС.

Позиция 

Общият подход, възприет от докладчика, е да подсили предложението на Комисията в 
отговор на опасенията за вътрешния пазар и съответствието с правилата на СТО. 
Докладчикът въвежда също и изискване да се спазва принципът на пропорционалност и 
свободата на избор за потребители и земеделски производители. Освен това той се опитва 
да предостави по-добра защита за онези земеделски производители, които желаят да 
отглеждат култури без ГМО, и по-голяма правна сигурност на държавите-членки, 
използващи тази възможност за гъвкавост.  

Докладчикът счита, че от държавите-членки следва да се изисква да приемат 
индивидуален подход за всеки отделен случай, когато решават да използват това свое 
ново правомощие, за да се гарантира, че ограниченията са специфични за съответната 
култура. Така би бил отчетен фактът, че различните ГМО носят както различни заплахи, 
така и различни ползи за различните региони, и следователно трябва да се преценяват 
поотделно, за да се гарантира, че държавите-членки спазват принципа на 
пропорционалност.

За да се зачете свободата на избор, призната в заключенията на Съвета от 4 декември 2008 
г. и в становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 декември 2010 
г. (NAT 480 - CESE 1623/2010), е необходимо да се гарантира, че в държавите-членки има 
стриктни правила за съвместното съществуване на тяхна територия. За това се изисква 
изменение на член 26a от Директива 2001/18/EО, така че да се даде увереност на 
растениевъдите, отглеждащи култури без генетични модификации, и на потребителите, 
които желаят да отглеждат и купуват продукти без ГМО, че тяхното право на това ще 
бъде зачитано.  Докладчикът счита също, че държавите-членки следва да използват 
изцяло възможността за гъвкавост, предоставена съгласно член 26а и новата препоръка на 
Комисията относно насоки за съвместно съществуване, преди да приемат по-нататъшни 
ограничителни мерки съгласно предложения член 26б. 

Успоредно с мерките за съвместно съществуване и за да бъдат защитени растениевъдите, 
отглеждащи култури без генетични модификации, срещу икономически загуби поради 
случайно присъствие на ГМО в техните площи и семена, докладчикът отправя също 
искане до Комисията да изготви предложение относно технически прагове за 
обозначаване върху етикета на присъствието на следи от ГМО в традиционните семена на 
най-ниските практически изпълними, пропорционални и функционални равнища за 
всички стопански субекти, както се изисква в заключенията на Съвета от 4 декември 2008 
г.

И накрая, като се гарантира, че ограничителните мерки са пропорционални и че се вземат 
всички необходими практически мерки за зачитане свободата на избор на земеделските 
производители и потребителите, докладчикът предлага да се засили правната сигурност за 
земеделските производители в контекста на настоящото предложение.  За да се постигне 
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тази цел, държавите-членки трябва да направят обществено достояние и да приложат 
ограниченията, които смятат да въведат чрез новото си правомощие съгласно член 26б от 
Директива 2001/187/EО, поне три месеца преди началото на селскостопанския сезон, така 
че земеделските стопани да имат известна сигурност, когато планират бъдещата си 
дейност. 

Поради това докладчикът е готов да подкрепи предложението, стига да се приемат 
допълнителните предпазни мерки, предложени в настоящото становище.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) По силата на тези законодателни 
актове ГМО, предназначени за 
отглеждане, се подлагат на отделна 
оценка на риска, преди да бъдат 
разрешени за пускане на пазара на 
Съюза. Целта на тази разрешителна 
процедура е да гарантира високо ниво 
на защита на човешкия живот и здраве, 
здравето и благосъстоянието на 
животните, интересите на околната 
среда и потребителите, като гарантира 
ефективното функциониране на 
вътрешния пазар.

(2) По силата на тези законодателни 
актове ГМО, предназначени за 
отглеждане, се подлагат на отделна 
оценка на риска, преди да бъдат 
разрешени за пускане на пазара на 
Съюза, като се отчитат, съгласно 
приложение ІІ към Директива 
2001/18/ЕО, преките и косвените, 
непосредствените и забавените 
последици с дългосрочен кумулативен 
ефект върху човешкото здраве и 
околната среда. Целта на тази 
разрешителна процедура е да гарантира 
високо ниво на защита на човешкия 
живот и здраве, здравето и 
благосъстоянието на животните, 
интересите на околната среда и 
потребителите, като гарантира 
ефективното функциониране на 
вътрешния пазар.

Изменение 2



PE454.352v02-00 6/20 AD\858438BG.doc

BG

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Опитът показва, че отглеждането на 
ГМО е въпрос, на който държавите-
членки обръщат в значителна степен 
сериозно внимание, както на централно 
ниво, така и на регионално и местно 
ниво. За разлика от въпросите, свързани 
с пускането на пазара и вноса на ГМО, 
които трябва да продължат да бъдат 
регулирани на равнище ЕС с цел 
закрила на вътрешния пазар, за 
отглеждането на ГМО се признава, че е 
въпрос със сериозно местно/регионално 
измерение. В съответствие с член 2, 
параграф 2 от ДФЕС държавите-членки 
следва да разполагат с възможността да 
приемат правила относно отглеждането 
на ГМО на своя територия след 
законното му разрешение за пускане на 
пазара на ЕС.

(5) Опитът показва, че отглеждането на 
ГМО е въпрос, на който държавите-
членки обръщат в значителна степен 
сериозно внимание, както на централно 
ниво, така и на регионално и местно 
ниво. За разлика от въпросите, свързани 
с пускането на пазара и вноса на ГМО, 
които трябва да продължат да бъдат 
регулирани на равнище ЕС с цел 
закрила на вътрешния пазар, за 
отглеждането на ГМО се признава, че е 
въпрос със сериозно 
местно/регионално/териториално 
измерение и с особено измерение, 
което се отнася до 
самоопределението на държавите-
членки. В съответствие с член 2, 
параграф 2 от ДФЕС държавите-членки 
следва да разполагат с възможността да 
приемат обвързващи правни 
разпоредби относно отглеждането на 
ГМО на своя територия след законното 
му разрешение за пускане на пазара на 
ЕС.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Във връзка с това е целесъобразно в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност на държавите-членки да 
бъде предоставена по-голяма свобода за 
вземане на решения относно това дали 
желаят или не на тяхната територия да 
се отглеждат генетично модифицирани 
култури, без да се променя 
разрешителната система на Съюза за 

(6) 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 относно това 
дали желаят или не на тяхната 
територия да се отглеждат генетично 
модифицирани култури, без да се 
променя разрешителната система на 



AD\858438BG.doc 7/20 PE454.352v02-00

BG

ГМО и независимо от мерките, които 
държавите-членки имат право да 
предприемат в съответствие с член 26а 
от Директива 2001/18/EО за избягване 
на случайното наличие на ГМО в други 
продукти.

Съюза за ГМО и успоредно с мерките, 
които държавите-членки трябва да 
предприемат в съответствие с член 26а 
от Директива 2001/18/EО, изменена с 
настоящия регламент, за избягване на 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следователно на държавите-членки 
следва да се разреши да приемат мерки 
за ограничаването или забраната на 
отглеждането на всички или конкретни 
ГМО на цялата своя територия или на 
части от нея и съответно да изменят 
тези мерки както считат за 
целесъобразно на всеки етап от 
процеса на разрешаване, подновяване 
или изтегляне от пазара на 
съответните ГМО. Това следва също 
да се прилага и по отношение на 
генетично модифицирани семена и 
посадъчен материал, пуснати на пазара 
съгласно съответното законодателство 
за търговия със семена и посадъчен 
материал, и по-специално в 
съответствие с директиви 2002/53/EО и 
2002/55/EО. Мерките следва да се 
отнасят само до отглеждането на ГМО, 
но не и до свободното му обращение и 
вноса на генетично модифицирани 
семена и посадъчен материал като 
продукти или съставка на продукти, и 
реколтата от тях. По същия начин те не 
следва да засягат отглеждането на 
сортове семена и посадъчен материал, 
които не са генетично модифицирани и 
в които е установено наличието на 
случайни или технически неизбежни 
следи от разрешени в ЕС ГМО.

(7) Следователно на държавите-членки 
следва да се разреши да приемат мерки 
за ограничаването или забраната на 
отглеждането на конкретни ГМО, на 
група ГМО, определена съгласно вида 
на културата, или на всички ГМО на 
цялата своя територия или на части от 
нея, при условие че тези мерки са били 
обект на предварителна оценка на 
въздействието и публична
консултация и доколкото мерките се 
приемат и се правят обществено 
достояние за всички засегнати 
субекти, включително 
растениевъдите, поне дванадесет 
месеца преди началото на сеитбата.
Свободата на избор, оставена на 
държавите-членки, е пряко свързана с 
техния суверенитет по отношение на 
териториалното управление и 
развитие, земеползването и 
необходимостта от запазване на 
многообразието от екосистеми. Това 
следва също да се прилага и по 
отношение на генетично модифицирани 
семена и посадъчен материал, пуснати 
на пазара съгласно съответното 
законодателство за търговия със семена 
и посадъчен материал, и по-специално в 
съответствие с директиви 2002/53/EО и 
2002/55/EО. Мерките следва да се 
отнасят само до отглеждането на ГМО, 
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но не и до свободното му обращение и 
вноса на генетично модифицирани 
семена и посадъчен материал като 
продукти или съставка на продукти, и 
реколтата от тях. По същия начин те не 
следва да засягат отглеждането на 
сортове семена и посадъчен материал, 
които не са генетично модифицирани и 
в които е установено наличието на 
случайни или технически неизбежни 
следи от разрешени в ЕС ГМО.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с правната рамка за 
разрешаване на ГМО нивото на защита 
на човешкото здраве и здравето на 
животните и на околната среда, за което 
е взето решение на равнище ЕС, не 
може да бъде преразгледано от дадена 
държава-членка и този факт не трябва 
да се променя. Държавите-членки обаче 
могат да приемат мерки за 
ограничаването или забраната на 
отглеждането на всички или конкретни 
ГМО на цялата своя територия или на 
части от нея на основания, свързани с 
обществения интерес, които са различни 
от уредените в хармонизираните 
правила на ЕС, предвиждащи 
процедури за отчитане на рисковете, 
които могат да бъдат породени за 
здравето и околната среда от ГМО, 
предназначени за отглеждане. Освен 
това тези мерки трябва да са в 
съответствие с Договорите, особено по 
отношение на принципа за 
недискриминация между национални и 
ненационални продукти, и с членове 34 
и 36 от Договора за функционирането на 
ЕС, както и със съответните 
международни задължения на Съюза, 

(8) В съответствие с правната рамка за 
разрешаване на ГМО нивото на защита 
на човешкото здраве и здравето на 
животните и на околната среда, за което 
е взето решение на равнище на Съюза, 
не може да бъде преразгледано от 
дадена държава-членка и този факт не 
трябва да се променя. Държавите-
членки обаче могат да приемат мерки за 
ограничаването или забраната на 
отглеждането на конкретни ГМО, на 
група ГМО, определена съгласно вида 
на културата, или на всички ГМО на 
цялата своя територия или на части от 
нея на основания, надлежно 
обосновани и свързани с обществения 
интерес, които са различни от уредените 
в хармонизираните правила на Съюза, 
предвиждащи процедури за отчитане на 
рисковете, които могат да бъдат 
породени за здравето и околната среда
от ГМО, предназначени за отглеждане. 
Въпреки това отделното понятие 
„управление на риска“, както е 
установено в Регламент ЕО 
№ 178/2002, би могло да се използва 
като база за обосноваване на тези 
мерки. Подобни мерки могат да бъдат 
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особено в контекста на Световната 
търговска организация. 

обосновани на базата на общи 
политически цели като: 
- необходимостта да се запазят 
определени типове селско 
стопанство, например биологичното 
или това с висока природна стойност, 
както и традиционните типове 
селско стопанство,
- основания, свързани със защитата 
на многообразието на 
селскостопанското производство,
- защитата на зони без ГМО, ако 
наличните мерки за съвместно 
съществуване не са достатъчни за 
такава защита,
- невъзможността да се приложи 
съвместно съществуване поради 
специфични географски условия (напр. 
малки острови, планини, малка 
национална територия),
- социално-икономически основания 
като защитата на специфични 
планински продукти, политика или 
етикети за качеството на 
продуктите, 
- по-широки цели на политиката в 
областта на околната среда, като 
например специфични 
местообитания, екосистеми, 
биологично разнообразие, възникване 
на резистентност и опазване на 
характеристики на ландшафта, 
- териториално управление или 
планиране на земеползването,
- други легитимни основания от 
обществен интерес или основания, 
отговарящи на загриженост у 
обществеността, надлежно 
обосновани, пропорционални и 
недискриминационни.
Освен това тези мерки трябва да са в 
съответствие с Договорите, особено по 
отношение на принципа за 
недискриминация между национални и 
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ненационални продукти, принципа за 
пропорционалност и с членове 34 и 36 
от Договора за функционирането на ЕС, 
както и със съответните международни 
задължения на Съюза, особено в 
контекста на Световната търговска 
организация. Тези мерки също така 
следва да гарантират надлежното 
зачитане на свободата на избор на 
земеделските производители и 
потребителите. 

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Предвид принципа на субсидиарност 
целта на настоящия регламент не е да 
хармонизира условията за отглеждане в 
държавите-членки, а да предостави 
свобода на държавите-членки да се 
позовават на основания, които са 
различни от научната оценка на 
рисковете за здравето и околната среда, 
за да забраняват отглеждането на ГМО 
на своя територия. Освен това една от 
целите на Директива 98/34/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 юни 1998 година за определяне на 
процедура за предоставяне на 
информация в областта на техническите 
стандарти и регламенти, а именно да се 
позволи на Комисията да приема 
задължителни актове на равнище ЕС, 
няма да бъде постигната при 
съществуването, по силата на 
посочената директива, на систематично 
нотифициране относно мерките, 
предприети от държавите-членки. Освен 
това тъй като мерките, които 
държавите-членки могат да приемат по 
реда на настоящия регламент, не могат 
да се отнасят до пускането на ГМО на 
пазара и така условията за пускането на 

(9) Предвид принципа на субсидиарност 
целта на настоящия регламент не е да 
хармонизира условията за отглеждане в 
държавите-членки, а да предостави 
гъвкавост на държавите-членки да се 
позовават на надлежно обосновани
основания от обществен интерес, 
които са различни от основанията, 
свързани с научната оценка на 
рисковете за здравето и околната среда, 
извършена съгласно Част В от 
Директива 2001/18/EО, като 
например основанията, изброени в 
съображение 8 от настоящия 
регламент, за да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата своя територия или на части 
от нея, с цел да се улесни процесът на 
вземане на решения за ГМО в Съюза. 
Освен това една от целите на Директива 
98/34/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 22 юни 1998 година за 
определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и 
регламенти1, а именно да се позволи на 
Комисията да приема задължителни 
актове на равнище ЕС, няма да бъде 
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разрешени по силата на 
съществуващото законодателство ГМО 
на пазара не се променят, системата за 
нотифициране по силата на Директива 
98/34/EО изглежда не е най-
подходящото средство за получаване на 
информация от Комисията. Ето защо 
чрез дерогация Директива 98/34/ЕО 
следва да не се прилага. Една по-
опростена система за нотифициране на 
националните мерки преди тяхното 
приемане би представлявала по-
подходящо средство за това Комисията 
да бъде информирана относно тези 
мерки. С цел поддържане на 
информираността мерките, които 
държавите-членки възнамеряват да 
приемат, следва да бъдат съобщени 
заедно с мотивите за тях на Комисията и 
на другите държави-членки един месец 
преди приемането им.

постигната при съществуването, по 
силата на посочената директива, на 
систематично нотифициране относно 
мерките, предприети от държавите-
членки. Освен това тъй като мерките, 
които държавите-членки могат да 
приемат по реда на настоящия 
регламент, не могат да се отнасят до 
пускането на ГМО на пазара и така 
условията за пускането на разрешени по 
силата на съществуващото 
законодателство ГМО на пазара не се 
променят сами по себе си, системата за 
нотифициране по силата на Директива 
98/34/EО изглежда не е най-
подходящото средство за получаване на 
информация от Комисията. Ето защо 
чрез дерогация Директива 98/34/ЕО 
следва да не се прилага. Една по-
опростена система за нотифициране на 
националните мерки преди тяхното 
приемане би представлявала по-
подходящо средство за това Комисията 
да бъде информирана относно тези 
мерки. С цел поддържане на 
информираността мерките, които 
държавите-членки възнамеряват да 
приемат, следва да бъдат съобщени 
заедно с мотивите за тях на Комисията и 
на другите държави-членки един месец 
преди приемането им.

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В съответствие със 
заключенията на Съвета по 
въпросите на околната среда от 4 
декември 2008 г. и за да се обезпечи 
спазването на свободата на избор и 
пълното прилагане на принципа на 
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пропорционалност, Комисията следва 
да преразгледа подходящото ниво на 
прагове за обозначаване върху 
етикета на присъствието на следи 
от ГМО в традиционните семена. 
Това следва да бъде придружено от 
съответни предложения за 
хармонизирани методи за вземане на 
проби и анализ за такива следи, и по-
специално за определяне на 
минимална граница на резултатност 
на методите за установяване на 
наличие.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 26 а - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Директива 2001/18/EО се изменя, 
както следва:
Член 26a, параграф 1 се заменя със 
следното:
"1. Държавите-членки вземат 
подходящите мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти.“

Обосновка

Следва държавите-членки да бъдат задължени да вземат подходящи мерки за 
управление на съвместното съществуване на тяхна територия, така че да се даде 
възможност за свобода на избор и да се избягнат трансгранични затруднения поради 
липса на управление на съвместното съществуване. 
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Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Директива 2001/18/ЕО се въвежда 
следният член, считано от датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент:

(1) Следните членове се въвеждат, 
считано от датата на влизането в сила на 
настоящия регламент:

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26 б - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да приемат 
мерки за ограничаване или забрана на 
отглеждането на всички или конкретни 
ГМО, разрешени в съответствие с Част 
В от настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 и 
състоящи се от генетично 
модифицирани сортове, пуснати на 
пазара в съответствие със съответното 
законодателство на ЕС за търговия със 
семена и посадъчен материал, на цялата 
своя територия или на части от нея, при 
условие че:

Държавите-членки могат да приемат 
мерки за ограничаване или забрана на 
отглеждането на конкретни ГМО, на 
група ГМО, определена съгласно вида
на културата, или на всички ГМО
разрешени в съответствие с Част В от 
настоящата директива или Регламент 
(ЕО) № 1829/2003 и състоящи се от 
генетично модифицирани сортове, 
пуснати на пазара в съответствие със 
съответното законодателство на ЕС за 
търговия със семена и посадъчен 
материал, на цялата своя територия или 
на части от нея, при условие че:

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26 б – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) тези мерки почиват на основания, 
които са различни от попадащите в 
обхвата на оценката на 
неблагоприятните последици за 
здравето и околната среда, които могат 
да възникнат от съзнателното 
освобождаване на ГМО в околната 
среда или пускането им на пазара;

а) тези мерки: 

i) почиват на основания, които са 
различни от попадащите в обхвата на 
хармонизираната научна оценка на 
рисковете за здравето и околната среда, 
извършена съгласно Част В от 
Директива 2001/18/EО, които могат да 
възникнат от съзнателното 
освобождаване на ГМО в околната 
среда или пускането им на пазара, 
докато отделното понятие 
„управление на риска“, както е 
установено в Регламент ЕО 
№ 178/2002, би могло да се използва 
като база за обосноваване на 
национални/регионални 
ограничителни мерки;
ii) могат да бъдат обосновани на 
базата на общи политически цели 
като: 
- необходимостта да се запазят 
определени типове селско 
стопанство, например биологичното 
или това с висока природна стойност,  
както и традиционните типове 
селско стопанство,
- основания, свързани със защитата 
на разнообразието на 
селскостопанското производство, 
- защитата на зони без ГМО, ако 
наличните мерки за съвместно 
съществуване не са достатъчни за 
такава защита,
- невъзможността да се приложи 
съвместно съществуване поради 
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специфични географски условия (напр. 
малки острови, планини, малка 
национална територия),
- социално-икономически основания
като защитата на специфични 
планински продукти, политика или 
етикети за качеството на 
продуктите, 
- по-широки цели на политиката в 
областта на околната среда, като 
например специфични 
местообитания, екосистеми, 
биоразнообразие и опазване на 
характеристики на ландшафта, 
- териториално управление или 
планиране на земеползването,
- други легитимни основания от 
обществен интерес или основания, 
отговарящи на загриженост у 
обществеността, надлежно 
обосновани, пропорционални и 
недискриминационни.

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26 б – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) тези мерки гарантират 
надлежното зачитане на свободата 
на избор на земеделските 
производители и потребителите; 

Обосновка

Основният принцип на свободата на избор на земеделските производители и 
потребителите следва да се зачита, тъй като това ще гарантира, че мерките са 
пропорционални, че са взети предвид интересите на всички заинтересовани страни и 
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че в регионите се провежда дебат относно отглеждането на ГМО. 

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26 б – алинея 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) предварително са били обект на 
проучване на въздействието, което е 
доказало тяхната необходимост и 
пропорционалност;

Обосновка

За да бъде подкрепена правната валидност на приетите от държавите-членки мерки 
за ограничаване или забраняване на култивирането на ГМО, следва да бъде проведено 
предварително проучване на въздействието, за да бъде доказана необходимостта и 
пропорционалността на разглежданите мерки. В случай на спор пред СТО, това 
проучване на въздействието би улеснило защитата на приетата мярка.

Изменение 14
Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26 б – алинея 1 – буква а в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) предварително са били обект на 
публични консултации с минимална 
продължителност от тридесет дни.

Обосновка

За да могат компетентните национални органи да вземат решения на основата на 
подходяща информация, необходимо е заинтересованите страни да могат да 
изкажат своите забележки преди приемането на мерки, които могат да окажат 
влияние върху различни сектори.
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Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26 б – параграф 1 – буква а г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аг) тези мерки се приемат и се правят 
обществено достояние за всички 
субекти, включително 
растениевъдите, поне дванадесет 
месеца преди началото на сеитбата;

Изменение 16
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26 б – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) те са в съответствие с Договорите. б) тези мерки са в съответствие с 
Договорите, по-конкретно с принципа 
на пропорционалност, и с 
международните задължения на 
Съюза.

Изменение 17
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО

Член 26 б – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията извършва оценка на 
необходимостта от хармонизиране 
на методите за вземане на проби и 
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анализ за неразрешени ГМО при ниско 
ниво на наличие в семената, и по-
специално определянето на 
минимална граница на резултатност 
на методите за установяване на 
наличие.

Обосновка

Липсата на хармонизация довежда до прилагането на различни правила от 
държавите-членки, което неизбежно води до нарушаване на лоялната конкуренция, 
тъй като предприятията могат да пригаждат търговските канали. Тъй като 
въпреки взетите от операторите мерки случаите на следи от неразрешени ГМО в 
партидите внасяни семена са чести, уместно е да се обмисли възприемането на същия 
подход, който бе предложен от Комисията за хранителните продукти за животни.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26 б а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 ба
Обозначаване върху етикета „без 

ГМО”
Комисията предлага хармонизирани 
условия, при които операторите 
могат да си служат с формулировки, 
отнасящи се до отсъствието на ГМО 
в продуктите.

Обосновка

Насоките относно съвместното съществуване на културите от 13 юли 2010 г. сочат, 
че държавите-членки могат да вземат мерки, за да избягнат икономическите 
последици, свързани с наличието на ГМО на по-ниски прагове от прага на Общността 
от 0,9% за обозначаване върху етикета. С цел да бъдат избягнати нарушенията на 
лоялната конкуренция, условията в които операторите могат да използват 
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формулировки, свързани с отсъствието на ГМО в продуктите, следва да бъдат 
хармонизирани на общностно равнище.
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