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Изменение 10
Christofer Fjellner

Предложение за регламент – акт за изменение
-

Предложение на отхвърляне

Европейският парламент отхвърля
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.

Изменение 11
Sandrine Bélier

Предложение за регламент – акт за изменение
-
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Предложение на отхвърляне

Европейският парламент отхвърля
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

As outlined by both EP and Council legal service, the Commission proposal has many legal 
flaws. It conflicts with EU rules on the internal market and only pretends to give Member 
States the right to ban GMOs on their territory. Anyway the ‘renationalisation’ of 
competences in this field is not desirable. It would undermine EU cohesiveness, and would 
lead to a distortion of competition between conventional/ organic farmers from EU Member 
States with and without a ban on cultivation. Moreover, on international level, it would 
undermine the credibility of the EU acting as a single and strong actor.

Изменение 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
-

Предложение на отхвърляне

Европейският парламент отхвърля
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение има много недостатъци (вж. правните становища на 
правните служби на ЕП и Съвета); то не е адекватен отговор на заключенията на 
Съвета от 2008 г., които трябва да бъдат изцяло приложени, и не предотвратява 
заразяването на традиционни или биологични земеделски култури.

Изменение 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
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Triantaphyllides, João Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Директива 2001/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 март 2001 г. относно съзнателното 
освобождаване на генетично 
модифицирани организми в околната 
среда и за отмяна на Директива 
90/220/ЕИО на Съвета и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 22 септември 2003 г. 
относно генетично модифицираните 
храни и фуражи определят всеобхватна 
правна рамка за разрешение на 
генетично модифицирани организми 
(ГМО), която е приложима в пълна 
степен за ГМО под формата на семена 
или друг посадъчен материал, по 
отношение на отглеждането им в целия 
ЕС (наричани за краткост „ГМО, 
предназначени за отглеждане“).

(1) Директива 2001/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 март 2001 г. относно съзнателното 
освобождаване на генетично 
модифицирани организми в околната 
среда и за отмяна на Директива 
90/220/ЕИО на Съвета и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 22 септември 2003 г. 
относно генетично модифицираните 
храни и фуражи определят, в 
съответствие с принципа на 
предпазливост, всеобхватна правна 
рамка за разрешение на генетично 
модифицирани организми (ГМО), която 
е приложима в пълна степен за ГМО под 
формата на семена или друг посадъчен 
материал, по отношение на 
отглеждането им в целия ЕС (наричани 
за краткост „ГМО, предназначени за 
отглеждане“).

Or. en

Обосновка

Съгласно Договора, действията на ЕС във връзка с околната среда следва да бъдат 
основани на принципа, че следва да се предприемат превантивни действия. Когато
дадена дейност представлява заплаха от вредно засягане на човешкото здраве и 
околната среда, следва да се предприемат предпазни мерки.

Изменение 14
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2
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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, косвените, 
непосредствените и забавените 
последици, както и кумулативните 
дългосрочни последици 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.

Or. en

Изменение 15
Justas Vincas Paleckis

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 

(2) По силата на тези законодателни 
актове ГМО, предназначени за 
отглеждане, се подлагат на отделна 
оценка на прекия и косвен 
краткосрочен и дългосрочен риск за 
човешкото здраве и околната среда, 
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, 
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вътрешния пазар. интересите на околната среда и 
потребителите, като гарантира 
ефективното функциониране на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 16
Rovana Plumb

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 прекия и косвен
краткосрочен и дългосрочен риск, 
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.

Or. ro

Изменение 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) По силата на тези законодателни (2) По силата на тези законодателни 
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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.

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, и да вземе 
предвид етичните и социалните 
съображения на гражданите.

Or. en

Обосновка

Съобразяването с етичните принципи, признати в дадена държава-членка, е от 
особено значение. Тъй като има промяна в правното основание на член 192 от 
Договора, споменаването на ефективното функциониране на вътрешния пазар е 
излишно.

Изменение 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Theodoros 
Skylakakis, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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. В съответствие със 
заключенията на Съвета по 
въпросите на околната среда от 4 
декември 2008 г. тази оценка на риска
следва да бъде засилена, по-специално 
чрез по-добро отчитане на 
регионалните и местните специфики 
в рамките на оценката, провеждана 
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от Европейския орган за безопасност 
на храните. 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. Същото завишено
равнище на защита на здравето и на 
околната среда следва да се постигне 
и поддържа на цялата територия на 
Съюза. 

Or. fr

Обосновка

Заключенията на Съвета от 4 декември 2008 г. изискват подобряване на прилагането 
на съществуващата законодателна рамка, и по-специално засилване на оценката на 
риска, като се включи по-добро отчитане на регионалните и местните специфики. 
Важно е да се припомни, че рисковете за специфичните екосистеми трябва да бъдат 
отчитани в рамките на хармонизираната оценка на равнището на Общността, за да 
бъдат защитени потребителите и околната среда на цялата територия на ЕС.

Изменение 19

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В съответствие със 
заключенията на Съвета по 
въпросите на околната среда от 4 
декември 2008 г., Комисията следва 
приоритетно да гарантира
правилното прилагане на 
разпоредбите на Директива 
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2001/18/ЕО, особено изискванията на 
приложение II относно оценката на 
рисковете за околната среда. Докато 
разпоредбите за оценката на риска 
бъдат приложени правилно, не следва 
да се разрешават нови сортове ГМО.

Or. en

Обосновка

The aim of Directive 2001/18 is to protect human health and the environment when carrying 
out the deliberate release into the environment or the placing on the market of GMOs (Article 
1). It is generally accepted that the environmental risk assessment with regard to GMOs must 
be improved, e.g. concerning long-term effects and non-target organisms (see e.g. 
Environmental Council conclusions from December 2008). When giving Member States the 
right to restrict cultivation of GMOs on their territories, it is only consequential to first 
ensure that risk assessment provisions are properly implemented.

Изменение 20
Dan Jørgensen

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Комисията следва приоритетно 
да гарантира прилагането на 
заключенията на Съвета по 
въпросите на околната среда, приети 
на 4 декември 2008 г., а именно –
правилно прилагане на правните
изисквания, предвидени в приложение 
II към Директива 2001/18/ЕО относно 
оценката на риска от ГМО. По-
специално, Комисията следва да 
гарантира, че дългосрочните 
въздействия върху околната среда от 
генетично модифицирани култури, 
както и техните потенциални 
въздействия върху нецелеви 
организми, се оценяват строго; че 
характеристиките на приемащите 
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среди и географските райони, в които 
може да се отглеждат генетично 
модифицирани растения, се вземат 
надлежно предвид; че потенциалните 
въздействия върху околната среда в 
резултат от промени в използването 
на хербициди, свързани с устойчивите 
на хербициди генетично 
модифицирани култури, се оценяват; 
че научните съображения на 
държавите-членки се вземат 
надлежно предвид; че се провеждат 
независими изследвания на 
потенциалните рискове от ГМО; че 
се осигуряват необходимите ресурси 
за такива изследвания; и че 
независимите изследователи 
получават достъп до всички 
необходими материали, при зачитане 
на правата на интелектуална 
собственост. 

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент не освобождава Комисията от нейната отговорност за 
гарантиране на правилно прилагане на законодателството на ЕС във връзка с 
хармонизираната процедура за разрешение, предвидена в част В от Директива 
2001/18/ЕО.

Изменение 21
Julie Girling

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Следва да се отдели внимание на 
точка 10 от заключенията на Съвета 
по въпросите на околната среда от 4 
декември 2008 г., в която ЕОБХ и 
държавите-членки са приканени да се 
стремят към образуването на 
обширна мрежа от научни 
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организации, представляващи всички 
дисциплини, включително тези, 
свързани с екологични проблеми с 
оценката на рисковете по отношение 
на отглеждането или използването 
на генетично модифицирани 
растения в храни и фуражи в 
съответствие с член 36 от 
Регламент (EO) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 28 януари 2002 г. за установяване 
на общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните1, и по 
този начин да гарантират 
ефективно координиране и 
сътрудничество между научните 
работници, и подчертава важността 
на пълното прилагане на член 30 от 
Регламент (EO) № 178/2002, който 
призовава ЕОБХ да прояви 
бдителност с цел набелязване на 
ранен етап на евентуални 
потенциални несъответствия между 
научните становища, и да си 
сътрудничи с държавите-членки и 
националните органи с оглед 
разрешаване или изясняване на 
спорните научни въпроси.
1 ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Има необходимост принципът на 
предпазливост да се вземе предвид в 
рамката на настоящия регламент и 
при неговото прилагане.

Or. en

Обосновка

Съгласно Договора, действията на ЕС във връзка с околната среда следва да бъдат 
поставени на основата на принципа, че следва да се предприемат превантивни 
действия. Когато дадена дейност представлява заплаха от вредно засягане на 
човешкото здраве и околната среда, следва да се предприемат предпазни мерки.

Изменение 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Когато даден ГМО е разрешен за 
отглеждане в съответствие със 
законодателната рамка на ЕС относно 
ГМО и по отношение на сорта, който ще 
се пусне на пазара, отговаря на 
изискванията на законодателството на 
ЕС относно търговията със семена и 
посадъчен материал, на държавите-
членки не се разрешава да забраняват, 
ограничават или възпрепятстват 
свободното му обръщение на своя 
територия, освен при условията, 
определени в законодателството на ЕС.

(4) Дори ако даден ГМО е разрешен за 
отглеждане в съответствие със 
законодателната рамка на ЕС относно 
ГМО и по отношение на сорта, който ще 
се пусне на пазара, отговаря на 
изискванията на законодателството на 
ЕС относно търговията със семена и 
посадъчен материал, държавите-членки 
следва да имат възможността да 
забраняват, ограничават или 
възпрепятстват свободното му 
обръщение на своя територия, освен при 
условията, определени в 
законодателството на ЕС.

Or. en
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Обосновка

Проблемът с отглеждането на ГМО е изключително деликатен и поради тази 
причина следва да е възможно държавите-членки да дерогират от достиженията на 
правото на ЕС, ако и когато сметнат за необходимо.

Изменение 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Изследванията, проведени до 
момента, посочват, че растенията 
имат защитни системи за 
интегриране на екзогенни геноми, 
които предотвратяват хоризонтално 
прехвърляне на гени, и че те включват 
заглушаване и разграждане на 
екзогенна поредица.

Or. es

Изменение 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Опитът обаче 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 

(5) Опитът обаче 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. Въпросите, 
свързани с пускането на пазара и вноса 
на ГМО, трябва да продължат да бъдат 
регулирани на равнище ЕС с цел 
закрила на вътрешния пазар. За
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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.

отглеждането на ГМО в някои случаи се
изисква по-голяма гъвкавост, тъй 
като то е въпрос със сериозно 
местно/регионално измерение. Подобна 
гъвкавост обаче не следва да 
компрометира общата разрешителна 
процедура. В съответствие с член 2, 
параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз 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, 
при условие че тези правила не 
нарушават свободното движение и 
свободното пускане на пазара на 
генетично модифицирани продукти и 
семена.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се гарантира, че предоставената на държавите-членки гъвкавост по 
силата на член 26 не нарушава функционирането на единния пазар и общата 
разрешителна процедура за ГМО.

Изменение 26

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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. Освен това е възможно 
хармонизираната оценка на 
рисковете за околната среда и 
здравето да не засегне всички 
възможни въздействия от 
отглеждането на ГМО в различни 
региони и екосистеми. 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.

Or. en

Обосновка

Без да се поставя под въпрос ролята на ЕОБХ като оценител на риска, рисковете за 
околната среда и здравето могат да се различават в различните региони. 
Държавите-членки са по-добре подготвени да разследват и преценяват 
въздействията върху различните екосистеми.

Изменение 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

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 

(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 
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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.

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 въпрос с особено значение 
за 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.

Or. en

Изменение 28
Julie Girling

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 
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.

(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 
Съюза за ГМО. Тази разрешителна 
система следва да остане 
единствената основа за научна оценка 
на рисковете за здравето и околната 
среда, и да работи паралелно с 
мерките, които държавите-членки 
трябва да предприемат в съответствие с 
член 26а от Директива 2001/18/EО, във 
вида, в който е изменена с настоящия 
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регламент, за избягване на случайното 
наличие на ГМО в други продукти.

Or. en

Изменение 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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 
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.

(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 
ГМО и независимо от мерките, които 
държавите-членки са задължени да 
предприемат в рамките на своите 
граници и на трансгранично равнище
в съответствие с член 26а от Директива 
2001/18/EО за избягване на случайното 
наличие на ГМО в други продукти.

Or. en

Обосновка

Мерките срещу заразяване трябва да бъдат задължителни за държавите-членки с цел 
защитаване на земеделските производители, които отглеждат култури без ГМО, от 
заразяване с ГМО.
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Изменение 30
Daciana Octavia Sârbu

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 
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.

(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 
ГМО и независимо от мерките, които 
държавите-членки са задължени да 
предприемат в рамките на своите 
граници и на трансгранично равнище
в съответствие с член 26а от Директива 
2001/18/EО за избягване на случайното 
наличие на ГМО в други продукти.

Or. en

Изменение 31

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

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 

(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 
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разрешителната система на Съюза за 
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.

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

Or. en

Обосновка

Свързано с изменение 7 на докладчика. Евентуалното отглеждане на ГМО не следва
да води до допълнителни разходи за производителите от традиционното или 
биологичното земеделие. Ето защо следва да бъде задължително за държавите-
членки да предприемат мерки за избягване на наличието на ГМО в други продукти –
мерки, които според настоящата формулировка на член 26a засега са 
незадължителни.

Изменение 32
Horst Schnellhardt

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 
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.

(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 
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. Тази свобода на действие за 
държавите-членки не трябва да води 
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до нарушаване на конкуренцията 
между земеделските производители в 
различните държави-членки на Съюза 
и между различните методи на 
отглеждане (екологични, 
конвенционални, с ГМО и други).

Or. de

Изменение 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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 
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.

(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 
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. Тази свобода на действие,
предоставена на държавите-членки,
не следва да води до нарушаване на 
конкуренцията между земеделските 
производители в различните 
държави-членки.

Or. fr
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Изменение 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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 ГМО за всеки отделен 
случай 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, при условие че тези мерки са 
приети и за тях са информирани 
всички заинтересовани оператори, 
включително земеделските 
производители, най-малко дванадесет 
месеца преди селскостопанския сезон. 
Тези мерки не следва да поставят под 
съмнение целта за хармонизация на 
законодателството на държавите-
членки, посочена в Директива 
2001/18/EО и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003. Възможността за 
приемане на тези мерки 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, 



AM\861210BG.doc 23/87 PE460.799v02-00

BG

които не са генетично модифицирани и 
в които е установено наличието на 
случайни или технически неизбежни 
следи от разрешени в ЕС ГМО.

Or. fr

Обосновка

Ограничителните мерки на национално равнище следва да бъдат свързани с отделни 
култури, тъй като ГМО могат да доведат до различни опасности или благоприятни 
последици в зависимост от регионите. Освен това решението на национално равнище 
за забрана не трябва да нарушава икономическото равновесие на земеделските 
стопанства. Земеделците може да са подписали договори за доставка на стоки с 
преработвателните предприятия преди въвеждането на забраните и неспазването на 
този вид договори може да доведе до сериозни финансови последици за земеделските 
стопанства.

Изменение 35
Julie Girling

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 

(7) Следователно на държавите-членки 
следва да се разреши да приемат мерки 
за всеки отделен случай за 
ограничаването или забраната на 
отглеждането на всички или конкретни 
ГМО на цялата своя територия или на 
части от нея, при условие че тези 
мерки са приети и за тях са 
информирани всички заинтересовани 
оператори, включително
производителите, най-малко шест 
месеца преди началото на 
селскостопанския сезон, и съответно 
да изменят тези мерки, както считат за 
целесъобразно. Тези мерки следва да 
почиват на основания, различни от 
уредените в хармонизираните 
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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.

правила на Съюза, предвиждащи 
процедури за отчитане на рисковете, 
които могат да бъдат породени за 
здравето и околната среда от ГМО, 
предназначени за отглеждане. 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.

Or. en

Изменение 36
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

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 

(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 
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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.

на разрешаване, подновяване или 
изтегляне от пазара на съответните 
ГМО. Отглеждането действително е 
тясно свързано с ползването на 
земите и с опазването на фауната и 
флората, по отношение на които 
държавите-членки запазват важни 
правомощия. Националните 
територии се характеризират с 
богато разнообразие на екосистеми. 
Всички въздействия върху тези 
екосистеми, по-специално от 
евентуални промени в земеделските 
практики, също могат да имат 
последствия за здравето. 
Възможността да се приемат тези 
мерки 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.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 4 на докладчика. Комисията оправда използването на 
субсидиарността и на препоръки по въпроса за „съвместното съществуване“ чрез 
многообразието на земеделските практики между държавите-членки и в самите тях. 
Националните територии се характеризират с богато разнообразие на екосистеми. 
Промените в земеделските практики поради отглеждането на ГМО също могат да 
имат последствия за здравето.

Изменение 37
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
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Verts/ALE

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, особено в 
контекста на Световната търговска 
организация.

(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. Основанията, 
изтъкнати от държавите-членки, 
могат да включват отчитането на 
последиците за околната среда или 
здравето, в допълнение към онези, 
които вече са обхванати от оценката 
на риска, предвидена в част В от 
Директива 2001/18/EО, и 
следователно могат да включват, 
поне отчасти, отчитането на научни 
данни, свързани с екологичните 
последици за приемащата среда на 
централно, местно или регионално 
равнище, или във връзка с 
продължаващата несигурност в 
науката по отношение на 
въздействията върху околната среда 
или здравето, разгледани по време на 
процеса на оценка на риска, или 
липсата или недостига на 
достатъчно данни за потенциалните 
неблагоприятни въздействия. Тези 
основания могат също така да 
зависят от фактори, които не са 
пряко свързани с оценката на риска, 
но са свързани с управлението на 
риска или с други национални 
политики. Основанията, изтъкнати 
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от държавите-членки, могат да 
включват също така, наред с другото, 
и риска от поява на устойчивост при 
плевелите или в целевите организми, 
или инвазивния потенциал на 
растението, предотвратяването на 
неблагоприятни въздействия върху 
околната среда или здравето от 
неустойчиви земеделски практики, 
или опазването и поддържането на 
земеделски практики, които запазват 
устойчивостта на екосистемите.
Тези основания могат, наред с 
другото, да включват също така 
социално-икономически съображения, 
като например практическата 
осъществимост и цената на мерките, 
предвидени в член 26а от Директива 
2001/18/ЕО, за да се избегне 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти, фрагментирането на 
територията, промени в 
земеделските практики, свързани с 
режимите на интелектуалната 
собственост или цели на социалната 
политика, като например опазване на 
многообразието или спецификата на 
някои земеделски практики. Освен 
това тези мерки следва 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.

Or. en

Обосновка

Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
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farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.

Изменение 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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, 
особено в контекста на Световната 
търговска организация.

(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 
допълващи или различни от оценените
в хармонизираните правила на Съюза.
Основанията, изтъкнати от 
държавите-членки, могат да 
включват отчитането на 
последиците за околната среда или 
здравето, в допълнение към онези, 
които вече са обхванати от оценката 
на риска, предвидена в част В от 
Директива 2001/18/EО, или други 
основателни фактори, като: липсата 
или недостигът на подходящи данни 
относно потенциалните 
неблагоприятни въздействия от ГМО 
върху екосистемите или 
общественото здраве в дадена 
държава-членка; инвазивността или 
постоянството на генетично 
модифицирани култури; съображения 
във връзка с промени в земеделските 
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практики, свързани с отглеждането 
на ГМО, които водят до 
неблагоприятни въздействия върху 
околната среда или здравето; 
съображения, обосноваващи 
съхраняването и развитието на 
земеделски практики, които най-
добре съчетават 
производителността и 
устойчивостта на екосистемите, 
или наличието на земеделски 
практики, които са алтернатива на 
отглеждането на ГМО и чиито 
технически, икономически и 
екологични показатели са по-добри. 
Освен това тези мерки следва 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, 
особено в контекста на Световната 
търговска организация.

Or. en

Обосновка

За да имат солидни основания от правна гледна точка, държавите-членки трябва да 
имат правото да поставят забраната или ограничаването на отглеждането на ГМО 
на основата на съображения, свързани с въздействия върху околната среда или 
здравето, потенциално възникващи от съзнателното освобождаване на ГМО в 
околната среда или пускането им на пазара.

Изменение 39
Dan Jørgensen

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 

(8) В съответствие с правната рамка за 
разрешаване на ГМО нивото на защита 
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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, особено в контекста на 
Световната търговска организация.

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. Тези мерки 
могат да почиват на основания, 
свързани с въздействия върху 
околната среда или здравето, които 
биха могли да възникнат от 
съзнателното освобождаване на ГМО 
в околната среда или пускането им на 
пазара, и които допълват тези, 
разгледани по време на процеса на 
оценка на риска, проведен съгласно 
част В от Директива 2001/18/ЕО, или 
които не са били разгледани или не са 
били засегнати в достатъчна степен 
като част от тази оценка. 
Националните мерки биха могли да 
почиват, наред с другото, на следните 
основания: липсата или недостига на 
достатъчно данни относно 
потенциалните неблагоприятни 
въздействия от ГМО върху околната 
среда или общественото здраве в 
дадена държава-членка, или 
продължаващата несигурност в 
науката по отношение на евентуални 
въздействия върху околната среда или 
здравето, разгледани по време на 
оценката на риска, предвидена в част 
В от Директива 2001/18/EО; 
предотвратяването на 
неблагоприятни въздействия върху 
околната среда или здравето, 
причинени от земеделски практики, 
свързани с отглеждането на ГМО; 
опазването на екологично устойчиви 
земеделски практики, повишаващи 
плодородието на почвите и 
биоразнообразието. Националните 
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мерки могат също да почиват на 
други основателни фактори, които 
биха могли да възникнат от 
съзнателното освобождаване на ГМО 
в околната среда или пускането им на 
пазара. Освен това тези мерки следва 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, 
особено в контекста на Световната 
търговска организация.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да имат право да приемат национални мерки на основания, 
свързани с екологични, здравни или други основателни фактори, свързани със 
съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда с цел придаване на правна 
стабилност на националните мерки.

Изменение 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 

(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 равнището 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 
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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, 
особено в контекста на Световната 
търговска организация. 

отглеждането на ГМО при всеки 
конкретен случай на цялата своя 
територия или на части от нея на
основания, свързани с обществения 
интерес, които са научно обосновани и 
различни от оценените съгласно 
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.
Следва да се направи предварителна 
оценка на въздействието с цел да се 
покаже необходимостта от тези 
мерки и тяхната пропорционалност. 
Тези основания следва да зависят от 
фактори, свързани с управлението на 
риска или с други национални 
политики. 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, 
особено в контекста на Световната 
търговска организация. Също така 
тези мерки следва да бъдат в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност и от друга страна 
да спазват свободата на избор на 
земеделските производители и 
потребителите. За да се постигне 
тази цел, е необходимо срокът на 
действие на приетите от 
държавите-членки мерки да се 
ограничи до три години и 
подновяването им да се обвърже с 
провеждането на нова оценка на 
въздействието, показваща 
необходимостта от тях и 
пропорционалността им. Задължение 
на Комисията е да прецени дали е 
уместно да се определят прагове за 
етикетирането на следи от ГМО в 
традиционните семена на най-
ниските за всички икономически 
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оператори реалистични, 
пропорционални и функционални 
нива.

Or. fr

Обосновка

Решението за забрана на национално равнище следва да се основава на други области 
на оценка, а не на провежданите от ЕОБХ. Обратното би поставило под съмнение 
единния пазар, като се даде възможност за различни тълкувания на национално 
равнище на една и съща оценка, потвърдена на равнище на общността; има опасност 
и от нови жалби в СТО. Освен това въвеждането на допустими прагове изглежда 
неизбежно, за да се гарантира защитата на икономическите интереси на всички и по 
този начин да се спази принципа на свобода на избор.

Изменение 41
Kriton Arsenis

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 

(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 
следва да са в съответствие с 
Договорите, особено по отношение на 
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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, особено в 
контекста на Световната търговска 
организация.

принципа за недискриминация между 
национални и ненационални продукти, 
и с членове 34 и 36 от Договора за 
функционирането на ЕС.

Or. en

Изменение 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Отглеждането е тясно свързано 
с използването на земята и със 
защитата на флората и фауната –
въпроси, по които държавите-членки 
запазват важни правомощия; 
вземайки предвид, че националните 
територии се характеризират с 
богато многообразие от екосистеми 
и че евентуални въздействия върху 
екосистемите могат също да имат 
последици за здравето, държавите-
членки следва да имат правото да 
ограничават или забраняват 
отглеждането на генетично 
модифициране култури на своя 
територия на основания, свързани с 
последици за околната среда или 
здравето, или други основателни 
фактори, които допълват тези, 
разгледани по време на процеса на 
оценката на риска, проведен съгласно 
част В от Директива 2001/18/ЕО, или 
които не са били засегнати или не са 
били разгледани в достатъчна степен 
като част от тази оценка.



AM\861210BG.doc 35/87 PE460.799v02-00

BG

Or. en

Обосновка

Държавите-членки трябва да имат възможността да поставят евентуални 
национални забрани на ГМО на основата на съображения, свързани със здравето или 
околната среда.

Изменение 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Ограничения или забрани на 
отглеждането на конкретни ГМО от 
държавите-членки не следва по 
никакъв начин да предотвратяват 
използването на разрешени ГМО в 
други държави-членки. 

Or. en

Изменение 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) В историята на европейското 
селско стопанство няма случай на 
земеделски сорт, който да е проявил 
инвазивност или да е причинил вреда 
на околната среда или нейните 
екосистеми, с изключение на вреди, 
причинени от използването на 
земята за земеделски цели.

Or. es
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Изменение 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Нови генетични техники за 
изследване за оценка на риска са 
изключили възможността за 
хоризонтално прехвърляне на гени от 
растения или животни към хора, 
като по този начин предоставят 
научно доказателство, че 
земеделските сортове не са 
податливи на генетична инвазия, и 
осигуряват гаранция за 
безопасността на храните. Научното 
обяснение на тези открития е 
залегнало във факта, че всички 
познати храносмилателни системи 
са проектирани специално за 
превръщане на биополимери (мазнини, 
протеини, нуклеинови киселини и 
въглехидрати) в мономери (съответно 
мастни киселини, аминокиселини, 
нуклеотиди и захари), за употреба от 
организма.

Or. es

Изменение 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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 

(9) Предвид принципа на субсидиарност 
целта на настоящия регламент не е да 
хармонизира условията за отглеждане в 
държавите-членки, а да предостави 
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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 
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.

свобода на държавите-членки да 
ограничават или да забраняват 
отглеждането на ГМО на своя територия 
по съображения, свързани с 
въздействия върху околната среда или 
здравето, които биха могли да 
възникнат от съзнателното 
освобождаване на ГМО в околната 
среда, пускането им на пазара или 
други основателни фактори. 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 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 
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преди приемането им.

Or. en

Изменение 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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 
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 

(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
ограничават или да забраняват 
отглеждането на ГМО на своя територия 
на основания, свързани с въздействия 
върху околната среда или здравето 
или други основателни фактори, 
които биха могли да възникнат от 
съзнателното освобождаване на ГМО 
в околната среда, и които допълват 
тези, разгледани по време на процеса 
на оценка на риска, проведен съгласно 
част В от настоящата директива, 
или които не са били разгледани или 
не са били засегнати в достатъчна 
степен като част от тази оценка. 
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, 
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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.

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, 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.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки трябва да имат възможността да поставят евентуални 
национални забрани на ГМО на основата на съображения, свързани със здравето или 
околната среда.

Изменение 48
Kathleen Van Brempt

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 

(9) Предвид принципа на субсидиарност 
целта на настоящия регламент не е да 
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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 
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.

хармонизира условията за отглеждане в 
държавите-членки, а да предостави 
свобода на държавите-членки да
ограничават или да забраняват 
отглеждането на ГМО на своя територия 
на основания, свързани с околната 
среда или други основателни фактори, 
които биха могли да възникнат от 
съзнателното освобождаване на ГМО 
в околната среда или пускането им на 
пазара, ако тези фактори не са били 
разгледани като част от 
хармонизираната процедура, 
предвидена в част В от Директива 
2001/18/ЕО, или ако не са били 
разгледани в достатъчна степен. 
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 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 



AM\861210BG.doc 41/87 PE460.799v02-00

BG

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.

Or. en

Изменение 49
Justas Vincas Paleckis

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 
свобода на държавите-членки да 
ограничават или да забраняват 
отглеждането на ГМО на своя територия 
по съображения, свързани с 
въздействието върху околната среда 
или с други основателни фактори, 
които не са били разгледани като 
част от хармонизираната процедура, 
предвидена в част В от Директива 
2001/18/ЕО. 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 
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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.

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, 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.

Or. en

Изменение 50
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

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 

(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 
допълват или са различни от научната 
оценка на рисковете за здравето и 
околната среда, за да забраняват 
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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 
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.

отглеждането на ГМО на своя 
територия, или които не са били 
правилно засегнати в оценката на 
риска. 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 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.

Or. en
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Обосновка

Въз основа на изменение 6 на докладчика.

Изменение 51
Rovana Plumb

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 
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-

(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 
допълват или 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 разрешени по 
силата на съществуващото 
законодателство ГМО на пазара не се 
променят, системата за нотифициране 
по силата на Директива 98/34/EО 
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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.

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.

Or. ro

Изменение 52
Julie Girling

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 

(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 основания, които са 
различни от научната оценка на 
рисковете за здравето и околната среда, 
за да ограничават или забраняват 
отглеждането на ГМО на своя 
територия, с цел да се улесни процесът 
на вземане на решения във връзка с 
въпроса 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 регламенти, а именно да се 
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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, 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.

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 
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.

Or. en

Изменение 53
Justas Vincas Paleckis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Съображенията на държавите-
членки във връзка със здравето следва 
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да бъдат изцяло и незабавно 
разгледани от ЕОБХ и Комисията в 
рамките на действащото
законодателство.

Or. en

Изменение 54
Justas Vincas Paleckis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Ограничения или забрани на 
отглеждането на ГМО от държави-
членки не следва да предотвратяват 
провеждането на биотехнологични 
изследвания, при условие че при 
провеждането на такива изследвания 
се съблюдават всички необходими 
мерки за безопасност.

Or. en

Изменение 55
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2001/18/EО се изменя, 
както следва:
-1) Член 22 се заменя със следния 
текст:
„Член 22
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Свободно разпространение
Без да се накърняват разпоредбите на 
член 23 или член 26б, държавите-
членки не могат да забраняват, 
ограничават или възпрепятстват 
пускането на пазара на ГМО като 
продукти или като съставка на 
продукти, които отговарят на 
изискванията на настоящата 
директива.“

Or. en

Обосновка

Член 22 не следва да изключва възможността за държавите-членки да приемат 
правила във връзка с ограничаването или забраняването на отглеждането на ГМО на 
тяхна територия в съответствие с новия член 26б.

Изменение 56
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1а (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 25 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2001/18/EО се изменя, 
както следва:
(-1а) В член 25 се добавя следният 
параграф:
„4а. Без ненужно накърняване на 
защитата на правата на 
интелектуална собственост, 
достъпът до материали, необходими 
за независими изследвания на 
потенциалните рискове от ГМО, 
като например семенен материал, не 
следва да се ограничава или 
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възпрепятства.“

Or. en

Обосновка

През декември 2008 г. Съветът по въпросите на околната среда заключи, че 
„независимите изследователи следва да получават достъп до всички необходими 
материали, докато се съблюдават правата на интелектуална собственост“. 
Понастоящем често е невъзможно независими изследователи да провеждат 
изследвания на генетично модифицирани сортове, тъй като достъпът до генетично 
модифициран материал е ограничен и земеделските производители са задължени да не 
предоставят генетично модифициран материал за изследователски цели. С цел 
държавите-членки да имат възможност да изследват съвместимостта на определен 
генетично модифициран сорт със специфична приемаща среда, достъпът до 
генетично модифициран материал не трябва да се ограничава.

Изменение 57
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2001/18/EО се изменя, 
както следва:
(-1б) Член 26a, параграф 1 се заменя 
със следното:
„1. Държавите-членки следва да
вземат всички подходящи мерки, за да 
избегнат случайното наличие на ГМО 
в други продукти на своя територия 
и на територията на други държави-
членки.“

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 7 на докладчика. Евентуалното отглеждане на ГМО не 
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трябва да води до допълнителни разходи за производителите от традиционното или 
биологичното земеделие. Ето защо е целесъобразно държавите-членки да имат 
задължението да предприемат мерки за избягване на наличието на ГМО в други 
продукти, мерки, които според настоящата формулировка на член 26a засега са 
незадължителни. Такива мерки също трябва да гарантират, че заразяването в 
съседни държави-членки се избягва, особено в граничните райони.

Изменение 58
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2001/18/EО се изменя, 
както следва:
(-1) Член 26а, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
„1. Държавите-членки следва да
вземат мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти на своя територия и на 
територията на други държави-
членки.“

Or. en

Обосновка

Мерките срещу заразяване трябва да бъдат задължителни за държавите-членки с цел 
избягване на заразяване, особено по границите на две различни държави-членки.

Изменение 59
Daciana Octavia Sârbu

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

Директива 2001/18/EО се изменя, 
както следва:
(-1) Член 26а, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
„1. Държавите-членки следва да
вземат подходящите мерки, за да 
избегнат случайното наличие на ГМО 
в други продукти в рамките на 
националните граници и отвъд тях.“

Or. en

Изменение 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2001/18/EО се изменя, 
както следва:
(-1) Член 26а, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
„1. Държавите-членки следва да
вземат подходящите мерки, за да 
избегнат случайното наличие на ГМО 
в други продукти в рамките на 
националните граници и отвъд тях.“

Or. en

Обосновка

Мерките срещу заразяване трябва да са задължителни за държавите-членки с цел 
избягване на икономически разходи за земеделските производители и производителите 
на храни без ГМО поради заразяване с ГМО, което настъпва в рамките на 
националните граници и отвъд тях. Понастоящем мерките срещу заразяване съгласно 
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член 26а от Директива 2001/18/ЕО са единствено доброволни, което води до 
положение, в което държавите-членки могат да оставят своите земеделски 
производители незащитени от заразяване с генетично модифицирани организми.

Изменение 61
Dagmar Roth-Behrendt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

С цел избягване на заразяване на традиционни култури с ГМО, от съществено 
значение е държавите-членки да бъдат задължени да предприемат необходимите 
мерки. За да се гарантира съвместно съществуване на генетично модифицирани и 
традиционни култури са необходими минимални буферни зони на ЕС. Следователно 
Комисията е приканена да представи предложение за избягване на случайното 
заразяване на територията на държавите-членки или на територията на съседни 
държави-членки.
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Изменение 62
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1а (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 26а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2001/18/EО се изменя, 
както следва:
(-1а) Член 26а, параграф 2 се заменя 
със следния текст: 
„2. Комисията представя 
предложение за установяване на 
минимални буферни зони между 
генетично модифицираните площи и 
традиционните (немодифицирани) 
площи с цел избягване на случайното 
заразяване с ГМО на територията на 
държавите-членки или на 
територията на съседни държави-
членки“.

Or. en

Обосновка

С цел избягване на заразяване на традиционни култури с ГМО от съществено значение 
е държавите-членки да бъдат задължени да предприемат необходимите мерки. За да 
се гарантира съвместно съществуване на генетично модифицирани и традиционни 
култури са необходими минимални буферни зони на ЕС. Следователно Комисията е 
приканена да представи предложение за избягване на случайното заразяване на 
територията на държавите-членки или на територията на съседни държави-членки.

Изменение 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1 – уводна част
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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 поотделно за всеки отделен 
случай за ограничаване или забрана на 
отглеждането на отделни 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:

Or. en

Изменение 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

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 за всеки отделен случай 
на 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:

Or. fr
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Обосновка

Ограничителните мерки на национално равнище следва да бъдат свързани с отделни 
култури, тъй като различни ГМО могат да доведат до различни опасности и 
благоприятни последици в зависимост от регионите, както и поради това, че 
опрашването не е едно и също при всички култури.

Изменение 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

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

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 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 за всеки отделен случай, на 
цялата своя територия или на части от 
нея, при условие че:

Or. en

Изменение 66
Renate Sommer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да приемат Държавите-членки могат да приемат 
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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:

мерки за ограничаване или забрана на 
отглеждането на 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 части от своята 
територия, при условие че:

Or. en

Изменение 67
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

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

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 почиват на

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 8 на докладчика. Не е подходящо да се изключват основания 
във връзка с околната среда и здравето като оправдание за ограничения в 
отглеждането.
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Изменение 68
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) основания, свързани с въздействия 
върху околната среда или здравето, 
които биха могли да възникнат от 
съзнателното освобождаване на ГМО 
в околната среда или пускането им на 
пазара, и които са допълващи към 
тези, разгледани по време на процеса 
на оценка на риска, проведен съгласно 
Част В от настоящата директива, 
или които не са били разгледани или 
не са били засегнати в достатъчна 
степен като част от тази оценка; 
или

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 8 на докладчика. Хармонизираната оценка на риска би могла 
да не засегне всички възможни въздействия от отглеждането на ГМО в различни 
региони и екосистеми. Държавите-членки могат да бъдат по-добре подготвени за 
преценка на рисковете за околната среда и здравето, свързани с техните територии.

Изменение 69
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

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

ii) продължаващата научна 
несигурност по отношение на 
въздействията върху околната среда 
или здравето, разгледани по време на 
процеса на оценка на риска, проведен 
съгласно Част В от настоящата 
директива; или

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 8 на докладчика. Когато научната несигурност по отношение 
на рисковете продължава, държавите-членки трябва да имат възможност да 
ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия.

Изменение 70
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi от името на групата 
Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) липса или недостиг на данни 
относно потенциалните 
неблагоприятни последици от 
освобождаването на ГМО в околната 
среда за територията или 
биоразнообразието или населението 
на държавата-членка; или

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 8 на докладчика.
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Изменение 71
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) основания, свързани с 
предотвратяване на развитието на 
устойчивост към пестициди при 
плевелите и вредителите; или

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 5 на докладчика. Научно установено е, че отглеждането на 
устойчиви към хербициди генетично модифицирани култури води до устойчивост при 
плевелите. Факти от Съединените щати сочат, че плевели, които са станали 
устойчиви на някои пестициди, опустошават милиони хектари земеделска земя. 
Поради това е уместно на държавите-членки да се разреши ограничаването или 
забраняването на отглеждането на ГМО по такива причини.

Изменение 72
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) основания, свързани с 
инвазивността или постоянството 
на генетично модифициран сорт, или 
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с възможността за кръстосване с 
домашно отглеждани или диви 
растения; или

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 5 на докладчика. Трябва да съществува възможност 
държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на растения, които 
са много проблемни от гледна точка на инвазивност, постоянство, или евентуално 
кръстосване с домашни растения (като рапица).

Изменение 73
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) основания, свързани с 
предотвратяването на 
неблагоприятни въздействия върху 
околната среда или здравето от 
неустойчиви земеделски практики; 
или

Or. en

Обосновка

Има доказателства, че отглеждането на ГМО е свързано с някои високо интензивни 
земеделски практики, които могат да доведат до увеличаване на употребата на 
пестициди, загуба на биоразнообразие и разграждане на почвата. Следователно е 
подходящо към списъка да се добавят основания, свързани с неустойчиви земеделски 
практики.
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Изменение 74
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) основания, свързани с опазването 
и поддържането на земеделски 
практики, които запазват 
устойчивостта на екосистемите, 
поддържането на определени 
местообитания и екосистеми или 
определени видове естествени и 
ландшафтни характеристики; или

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 8 на докладчика и което включва предложения от службите 
на Комисията.

Изменение 75
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

viii) други основания, които могат, 
наред с другото, да включват и 
промени в земеделските практики, 
ползването на земите, 
благоустройството на територията, 



PE460.799v02-00 62/87 AM\861210BG.doc

BG

социално-икономическите 
въздействия или други основателни 
фактори;

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 8 на докладчика.

Изменение 76
Justas Vincas Paleckis

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

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 почиват на

i) основания, свързани с последиците 
за околната среда, които биха могли да 
възникнат от съзнателното 
освобождаване на ГМО в околната 
среда или пускането им на пазара, и 
които са допълващи към последиците 
за околната среда, разгледани по 
време на оценката на 
неблагоприятните последици за 
околната среда, проведена в 
съответствие с част В от 
настоящата директива;
ii) липса или недостиг на подходящи 
данни или наличието на силно 
противоречиви данни относно 
потенциалните неблагоприятни 
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последици от освобождаването на 
ГМО в околната среда за 
територията или биоразнообразието 
на държавата-членка; или
iii) други основания, които могат да 
включват и промени в земеделските 
практики, ползването на земите, 
благоустройството на територията, 
социално-икономическите 
въздействия или други основателни 
фактори;

Or. en

Изменение 77
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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;

a) тези мерки почиват на:

i) основания, свързани с последици за 
околната среда, които могат да 
възникнат от съзнателното 
освобождаване на ГМО в околната 
среда или пускането им на пазара, 
допълващи последиците за околната 
среда, разгледани по време на оценката 
на неблагоприятните последици за 
околната среда, проведена в 
съответствие с Част В от 
настоящата директива; или
ii) липсата или недостига на данни за 
потенциалните неблагоприятни 
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последици от освобождаването на 
ГМО на територията или за 
биоразнообразието на държавата-
членка; или
iii) други основания, които могат да 
включват и промените в 
земеделските практики, 
земеползването, устройството на 
територията, необходимостта от 
гарантиране на чистота на 
семената, социално-икономическите 
въздействия или други основателни 
фактори;

Or. fr

Обосновка

Обединява се с изменение 8 на докладчика. Особено важно е да се предпазят семената 
от всякакво заразяване с ГМО и за някои от своите евентуални мерки, поне в някои 
райони, държавите-членки с основание биха могли да се позоват на необходимостта 
да се гарантира чистотата на семената.

Изменение 78
Kriton Arsenis
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1 – буква а)

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 почиват на

i) основания, свързани с последиците 
за околната среда, които биха могли да 
възникнат от съзнателното 
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освобождаване на ГМО в околната 
среда или пускането им на пазара, и 
които са допълващи към 
последствията за околната среда, 
разгледани по време оценката на 
неблагоприятните последици за 
околната среда, проведена в 
съответствие с част В от 
настоящата директива; или
ii) липса или недостиг на данни 
относно потенциалните 
неблагоприятни последици от 
освобождаването на ГМО в околната 
среда за територията или 
биоразнообразието на държавата-
членка; или
iii) други основания, свързани с 
въздействия върху околната среда, 
допълващи гореспоменатата оценка, 
които могат да включват и промени в 
земеделските практики, ползването 
на земите, благоустройството на 
територията, социално-
икономическите въздействия или 
други основателни фактори;

Or. en

Изменение 79
Dan Jørgensen
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1 – буква а)

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 почиват на основания, 
свързани с въздействия върху 
околната среда или здравето, които 
биха могли да възникнат от 
съзнателното освобождаване на ГМО 
в околната среда или пускането им на 
пазара, и които са допълващи към 
тези, разгледани по време на 
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процеса на оценка на риска, 
проведен съгласно Част В от 
Директива 2001/18/ЕО, или които 
не са били разгледани или не са 
били засегнати в достатъчна 
степен като част от тази оценка.
Националните мерки биха могли да 
почиват, наред с другото, на 
следните основания:
i) липсата или недостигът на 
достатъчно данни относно 
потенциалните неблагоприятни
въздействия от ГМО върху 
околната среда или общественото 
здраве в дадена държава-членка, 
или продължаващата несигурност 
в науката по отношение на 
евентуални въздействия върху 
околната среда или здравето, 
разгледани по време на оценката на 
риска съгласно Част В от 
настоящата директива;
ii) предотвратяването на 
неблагоприятни въздействия върху 
околната среда или здравето, 
причинени от земеделски 
практики, свързани с 
отглеждането на ГМО;
iii) опазването на екологично 
устойчиви земеделски практики, 
повишаващи плодородието на 
почвите и биоразнообразието.
Националните мерки могат също 
да почиват на други основателни 
фактори, които биха могли да 
възникнат от съзнателното 
освобождаване на ГМО в околната 
среда или пускането им на пазара.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да имат право да приемат национални мерки на основания, 
свързани с екологични, здравни или други основателни фактори, свързани със 
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съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда с цел придаване на правна 
стабилност на националните мерки.

Изменение 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

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

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 почиват на основания,
свързани с последиците за околната 
среда, които биха могли да възникнат от 
съзнателното освобождаване на ГМО в 
околната среда или пускането им на 
пазара, и които са допълващи към 
последствията за околната среда, 
разгледани по време оценката на 
неблагоприятните последици за 
околната среда, проведена в 
съответствие с част В от 
настоящата директива; или 
включват други основателни 
фактори, като:
i) липса или недостиг на подходящи 
данни относно потенциалните 
неблагоприятни последици от ГМО за 
екосистемите или общественото 
здраве в дадена държава-членка;
ii) инвазивността или 
постоянството на генетично 
модифицирани култури;
iii) съображения, свързани с промени в 
земеделските практики, свързани с 
отглеждането на ГМО, водещо до 
неблагоприятни въздействия върху 
околната среда или здравето;
iv) съображения, обосноваващи 
съхраняването и развитието на 
земеделски практики, които най-
добре съчетават 
производителността и 
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устойчивостта на екосистемите, 
или наличието на земеделски 
практики, които са алтернатива на 
отглеждането на ГМО и чиито 
технически, икономически и 
екологични показатели са по-добри;

Or. en

Обосновка

За да имат солидни от правна гледна точка основания, държавите-членки трябва да 
имат правото да оправдават забраната или ограничаването на отглеждането на 
ГМО на основания, свързани с въздействия върху околната среда или здравето, 
потенциално възникващи от съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда 
или пускането им на пазара.
По-специално несигурността в науката, както и инвазивността и устойчивостта на 
генетично модифицирани култури, които завземат естествени местообитания, 
застрашават биоразнообразието и не могат да бъдат изтеглени от околната среда, 
трябва да са разрешени като основания за национални мерки.

Изменение 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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

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 почиват на основания, 
свързани с последици за околната среда
и здравето, които биха могли да 
възникнат от съзнателното 
освобождаване на ГМО в околната 
среда, или други основателни 
фактори. Националните мерки биха 
могат да почиват, наред с другото, на 
следните основания:
- предотвратяването на развитието 
на устойчивост към пестициди при 
плевелите и вредителите поради 
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съзнателното освобождаване на ГМО 
в околната среда;
- опазването на земеделски 
производители от увеличена 
зависимост от дружества, 
притежаващи патенти за генетично 
модифицирани семена и 
съответстващите хербициди;
- предотвратяването на промени в 
земеделските практики, причинени 
от съзнателното освобождаване на 
ГМО в околната среда, водещи до 
неблагоприятни въздействия върху 
околната среда, здравето или 
съществуващи земеделски практики, 
които са по-устойчиви от екологична 
гледна точка;

Or. en

Обосновка

Държавите-членки трябва да имат възможността да поставят евентуални 
национални забрани на ГМО на основата на съображения, свързани със здравето или 
околната среда.

Изменение 82
Kathleen Van Brempt
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1 – буква а)

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;

a) тези мерки почиват на основания, 
които допълват и/или са различни от 
попадащите в обхвата на оценката на 
неблагоприятните последици за 
здравето и околната среда, които биха 
могли да възникнат от съзнателното 
освобождаване на ГМО в околната 
среда или пускането им на пазара; тези 
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основания могат да включват:
i) допълнителни екологични 
съображения, които не са били 
предмет на оценка по силата на 
настоящата директива;
ii) съображения, обосноваващи 
съхраняването и развитието на 
земеделски практики, които най-
добре съчетават 
производителността и 
устойчивостта на екосистемите;
iii) съображения, свързани с 
възникването на устойчивост или на 
инвазивни растителни видове;
iv) съображения, отнасящи се до 
наличието на земеделски практики, 
които са алтернатива на 
отглеждането на ГМО и чиито 
технически, икономически и 
екологични показатели са по-добри;

Or. en

Изменение 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Theodoros 
Skylakakis, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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;

a) тези мерки почиват на научни
основания, които са различни от 
попадащите в обхвата на научно 
проведената, в сътветствие с Част В 
от Директива 2001/18/EО, оценка 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;
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Тези мерки се оправдават със 
следните основания, които са 
свързани националната и/или 
регионалната политика:
i) защитата на многообразието на 
културите;
ii) невъзможността да се въведат 
мерки за съвместно съществуване 
поради специфични географски 
условия (например много  малки 
острови, планински райони и/или 
райони с висока природна стойност, 
малка площ на националната 
територия);
iii) липсата на данни за 
потенциалните неблагоприятни 
последици от освобождаването на 
ГМО на територията или за 
биоразнообразието на даден регион;

Or. fr

Изменение 84
Dagmar Roth-Behrendt
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1 – буква а)

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 почиват на основания, 
изразени от държавите-членки, 
свързани с последици за околната среда
и здравето, които биха могли да 
възникнат от съзнателното 
освобождаване на ГМО в околната 
среда, или други основателни 
фактори;

Or. en
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Обосновка

Държавите-членки следва да получат солидно от правна гледна точка право да 
ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия. Поради това 
те следва да могат да приемат национални мерки на основания, свързани с екологични, 
здравни или други основателни фактори, свързани със съзнателното освобождаване 
на ГМО в околната среда, в допълнение към или независимо от процеса на оценка на 
риска, предвиден в Част В от настоящата директива. Тази оценка на риска никога не 
може да бъде изчерпателна, както се изисква от приложение II към Директива 
2001/18/ЕО.

Изменение 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

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 почиват на справедливи и 
необходими основания, свързани с 
обществения интерес, които са
надлежно обосновани, 
пропорционални, 
недискриминационни и несвързани с 
оценката на неблагоприятните 
последици за здравето и околната среда, 
които биха могли да възникнат от 
съзнателното освобождаване на ГМО в 
околната среда или пускането им на 
пазара;

Or. en

Изменение 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1 – буква аа) (нова)</Article2>
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) тези мерки гарантират, че 
свободата на избор на земеделските 
производители и потребителите се 
зачита надлежно; и

Or. en

Изменение 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) тези мерки гарантират, че 
свободата на избор на земеделските 
производители и потребителите се 
зачита надлежно;

Or. fr

Обосновка

Основният принцип на свободата на избор за земеделските производители и 
потребителите трябва да бъде зачитан, за да се гарантира, че мерките са 
пропорционални, че интересите на всички заинтересовани страни са взети предвид и 
че в регионите се провежда дебат относно отглеждането на ГМО.

Изменение 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

aб) тези мерки не водят до 
нарушаване на конкуренцията между 
земеделските производители на 
различните държави-членки;

Or. fr

Изменение 89
Renate Sommer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) тези мерки гарантират, че 
земеделските производители, които 
желаят да отглеждат ГМО, не са 
дискриминирани;

Or. en

Изменение 90
Christofer Fjellner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в случаите, когато тези мерки 
засягат култури, които вече са 
разрешени на равнището на Съюза, 
държавите-членки гарантират, че 
земеделските производители, които 
отглеждат такива култури законно, 
не попадат неоснователно в 
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неблагоприятно положение. 
Държавите-членки по-специално 
гарантират, че такива земеделски 
производители разполагат с 
достатъчно време, за да се 
приспособят, и че те не понасят 
отговорност със задна дата и за поне 
две години след приемането на тези 
мерки, за всеки аспект, произтичащ 
от законовата промяна.

Or. en

Изменение 91
Renate Sommer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) в случаите, когато тези мерки 
засягат култури, които вече са 
разрешени на равнището на Съюза, 
държавите-членки гарантират, че 
земеделските производители, които 
отглеждат ГМО, разполагат с 
достатъчно време, за да се 
приспособят, и че те не понасят 
отговорност със задна дата;

Or. en

Изменение 92
Justas Vincas Paleckis

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

аа) в случаите, когато тези мерки 
засягат култури, които вече са 
разрешени на равнището на Съюза, 
държавите-членки гарантират, че 
земеделските производители, които 
отглеждат такива култури законно, 
разполагат с достатъчно време, за да 
приключат селскостопанския сезон;

Or. en

Изменение 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) тези мерки преследват цел, която 
не може да бъде постигната чрез 
прилагането на мерки, свързани със 
съвместното съществуване на 
генетично модифицирани култури с 
традиционни и биологични култури; и

Or. en

Изменение 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

aа) тези мерки са приети и за тях са 
информирани всички всички 
заинтересовани оператори, 
включително земеделските 
производители, най-малко дванадесет 
месеца преди вегетационния период;

Or. fr

Обосновка

С това изменение се цели повишаване на правната сигурност за земеделските 
производители, като се гарантира, че общата регулаторна рамка няма да се променя 
точно преди началото на вегетационния период. Подобна мярка би следвало да даде 
възможност на земеделските производители да поръчват своите семена и да 
подготвят нивите си без риск да понесат финансова загуба, която може да се дължи 
на забрана или непредвидено ограничаване на културите, които са възнамерявали да 
засадят.

Изменение 95
Renate Sommer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) тези мерки се предоставят на 
обществеността поне 12 месеца 
преди началото на селскостопанския 
сезон;

Or. en
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Изменение 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) тези мерки се приемат и се 
предоставят на обществеността за 
всички засегнати субекти, 
включително растениевъдите, поне 
шест месеца преди началото на 
селскостопанския сезон; и

Or. en

Изменение 97
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) тези мерки се приемат и се 
предоставят на обществеността за 
всички засегнати субекти, 
включително растениевъдите, поне 
шест месеца преди началото на 
селскостопанския сезон;

Or. en

Изменение 98
Justas Vincas Paleckis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) тези мерки се приемат и се 
предоставят на обществеността за 
всички засегнати субекти преди 
началото на селскостопанския сезон; 

Or. en

Изменение 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aв) тези мерки са били обект на 
предварителна оценка на 
въздействието, която показва, че те 
са необходими и пропорционални;

Or. fr

Обосновка

За да се потвърди правната валидност на приетите от държавите-членки 
ограничителни или забранителни мерки за отглеждане на ГМО, би следвало да се 
извърши предварителна оценка на въздействието с цел да се покаже необходимостта 
и пропорционалността на предвидените мерки. В случай на спор пред СТО тази 
оценка на въздействието би улеснила защитата на приетата мярка.

Изменение 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) тези мерки се предхождат от 
пълна оценка на въздействието, 
извършена от Комисията, с която се 
оценяват потенциалните последици;

Or. en

Изменение 101
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) тези мерки зачитат местните 
земеделски условия и развитие;

Or. en

Изменение 102
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) тези мерки зачитат местните 
земеделски и културни традиции; 

Or. en
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Изменение 103
Christofer Fjellner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) тези мерки не следва по никакъв 
начин да предотвратяват или 
ограничават използването на 
разрешени ГМО в други държави-
членки, които не желаят да 
ограничават или забраняват тяхното 
отглеждане;

Or. en

Изменение 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aг) тези мерки са приети за 
максимален срок от три години и при 
необходимост могат да бъдат 
подновени след извършване на нова 
оценка на въздействието, която да 
показва, че те са необходими и 
пропорционални;

Or. fr
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Изменение 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 106
Julie Girling, Catherine Soullie

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

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

б) тези мерки са в съответствие с 
Договорите.

б) тези мерки са в съответствие с 
Договорите и с международните 
задължения на Съюза.

Or. fr

Изменение 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от Директива 98/34/EО 
и с цел поддържане на 
информираността държавите-членки, 
които възнамеряват да приемат 
обосновани мерки по силата на 
настоящия член, следва да уведомят за 
тях другите държави-членки и 
Комисията един месец преди 
приемането им.

В съответствие с Директива 98/34/EО 
и с цел поддържане на 
информираността държавите-членки, 
които възнамеряват да приемат 
обосновани мерки по силата на 
настоящия член, следва да уведомят за 
тях другите държави-членки и 
Комисията три месеца преди 
приемането им.

Or. en

Изменение 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от Директива 98/34/EО В съответствие с Директива 98/34/EО 
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и с цел поддържане на 
информираността държавите-членки, 
които възнамеряват да приемат 
обосновани мерки по силата на 
настоящия член, следва да уведомят за 
тях другите държави-членки и 
Комисията един месец преди 
приемането им.

и с цел поддържане на 
информираността държавите-членки, 
които възнамеряват да приемат 
обосновани мерки по силата на 
настоящия член, следва да уведомят за 
тях другите държави-членки и 
Комисията, три месеца преди 
приемането им.

Or. fr

Обосновка

За да се гарантира по-добра координация на действията, договорени между 
държавите-членки, по-специално по отношение на мерките за съвместно 
съществуване, е важно да бъде предвиден достатъчен срок за информиране на 
другите държави-членки, по-специално на онези, които са съседни на държавата, 
която е взела решение на национално равнище за забрана на отглеждането на даден 
ГМО.

Изменение 110
Renate Sommer

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от Директива 98/34/EО 
и с цел поддържане на 
информираността държавите-членки, 
които възнамеряват да приемат 
обосновани мерки по силата на 
настоящия член, следва да уведомят за 
тях другите държави-членки и 
Комисията един месец преди 
приемането им.

В съответствие с Директива 98/34/EО 
и с цел поддържане на 
информираността държавите-членки, 
които възнамеряват да приемат 
обосновани мерки по силата на 
настоящия член, следва да уведомят за 
тях другите държави-членки и 
Комисията два месеца преди 
приемането им.

Or. en
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Изменение 111
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от Директива 98/34/EО и 
с цел поддържане на информираността 
държавите-членки, които възнамеряват 
да приемат обосновани мерки по силата 
на настоящия член, следва да уведомят 
за тях другите държави-членки и 
Комисията един месец преди 
приемането им.

Чрез дерогация от Директива 98/34/EО и 
с цел поддържане на информираността 
държавите-членки, които възнамеряват 
да приемат мерки по силата на 
настоящия член, следва да уведомят за 
тях другите държави-членки и 
Комисията един месец преди 
приемането им.

Or. en

Обосновка

Прилагателното „обосновани“ не е необходимо. То е субективно и може ненужно да 
ограничи възможностите за държавите-членки.

Изменение 112
Renate Sommer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Въвежда се следният член:
„Член 26ба
Прагове по отношение на семената
Комисията установява прагове за 
обозначаване върху етикета на 
присъствието на следи от ГМО в 
традиционните семена на най-
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ниските практически изпълними, 
пропорционални и функционални 
равнища за всички стопански 
субекти.“

Or. en

Изменение 113
Christofer Fjellner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Въвежда се следният член:
„Член 26ба
Прагове по отношение на семената
Комисията преценява 
необходимостта от установяване на 
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. Тя предава доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
до 31 декември 2012 г., като по 
целесъобразност това се придружава 
от съответни законодателни 
предложения.“

Or. en

Изменение 114
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasiот името на групата 
Verts/ALE
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Предложение за регламент – акт за изменение 
Член 1 – точка 1а (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 26ба (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Въвежда се следният член:
„Член 26ба
Изисквания за отговорност
Държавите-членки установяват 
обща задължителна система за 
финансова отговорност и финансови 
гаранции, например чрез 
застраховане, която се прилага за 
всички търговски субекти и която 
гарантира, че замърсителят плаща за 
нежеланите последствия или вреди, 
които биха могли да настъпят 
поради съзнателното освобождаване 
на ГМО в околната среда или 
пускането им на пазара.“

Or. en

Обосновка

Ако в различните държави-членки се прилагат различни правила за отглеждане, 
тогава е дори по-важно всяка държава-членка да е въвела строга система с цел 
гарантиране, че замърсителят плаща за нежеланите последствия или вреди. Към 
момента земеделските производители, отглеждащи традиционни или биологични 
култури, често не са достатъчно защитени от евентуално заразяване с ГМО.


