
CM\839551BG.doc PE452.842v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

16.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(0018/2010)

Въпрос за времето за въпроси в комисиите 0018/2010
внесен съгласно член 197 от правилника
от Bart Staes

Относно: Прилагане на законодателството относно ГМО 

1. Законодателство за „съвместно съществуване“: В своя „Доклад относно 
съвместното съществуване на генетично модифицирани култури с 
традиционното и биологично земеделие“ (април 2009 г.), Комисията посочва, че 
само 15 държави-членки са приели конкретно законодателство за съвместно 
съществуване. Техният брой нараснал ли е от тогава?  Има ли държави-членки,
които отглеждат ГМО без никакво законодателство за съвместно съществуване?  
Испания – страната от ЕС с най-висок процент на отглеждането на ГМО в ЕС, 
приложила ли е до сега законодателството за съвместното съществуване? 

Директива 2001/18/ЕО посочва, че: „Живи организми, освободени в околната 
среда в големи или малки количества за експериментални цели или като 
търговски продукти, могат да се размножат в околната среда и да пресекат 
национални граници, с което да засегнат други държави-членки. Последиците 
върху околната среда от подобно освобождаване могат да бъдат необратими.“ 
(съображение 4) и „Необходимо е да се осигури проследяемост на всички етапи 
от пускането на пазара на ГМО като продукт или като съставка на продукт, 
разрешени в съответствие с част В от настоящата директива“ (съображение 42).

В същото време, в Регламент № 1829/2003 на няколко пъти се споменава 
правото на защита на потребителите и земеделските стопани да направят 
информиран избор. Съветът по околна среда през декември 2008 г. също 



PE452.842v01-00 2/2 CM\839551BG.doc

BG

повтори това, както и членът на Комисията – г-н Дали в няколко от своите 
изказвания по отношение на ГМО.

В новата си „Препоръка относно насоките за разработване на национални мерки 
за съвместно съществуване на генетично модифицирани култури с 
традиционните и биологичните земеделски култури с цел избягване на 
случайното наличие на ГМО в тях“ от юли 2010 г., Комисията посочва, че 
мерките за избягването на случайното наличие на ГМО в традиционните и 
биологичните земеделски култури, следва да се установят на равнището на 
държавите-членки. В този контекст, как Комисията цели едно по-добро 
прилагане на Директива 2001/18? Комисията възнамерява ли да направи правно 
обвързващо установяването на „мерките за съвместно съществуване“? 

2. Прозрачност: С оглед на чл. 25, параграф 4 от Директива 2001/18 и на 
решението на Съда на ЕО от февруари 2009 г. (дело C-552/07), Комисията може 
ли да обясни колко държави-членки са установили публичен регистър с 
подробна информация за мястото на освобождаване и кои държавите-членки 
все още не са?  Какво Комисията възнамерява да предприеме, за да се постигне 
подобряване на положението?

3. Замърсяване: В доклада си от 2009 г. относно съвместното съществуване, 
Комисията посочва, че „повечето държави-членки са разработили такива мерки 
за съвместно съществуване, така че да предотвратят надхвърлянето на прага за 
етикетиране от 0,9 % за съдържание на ГМО в храни и фуражи.“(раздел 7.2).  В 
същото време в Регламент № 1829/2003 се предвижда, че храните от ГМО трябва 
да бъдат етикетирани, с изключение на храни „съдържащи материали, които 
съдържат, състоят се или са произведени от ГМО в съотношения не по-високи от 
0,9 процента от хранителните съставки, разглеждани индивидуално или храна, 
състояща се от една единствена съставка при условие че това наличие е 
случайно или технически неизбежно.“  Мерките за съвместно съществуване, 
насочени към замърсяване от 0.9%, доведоха до умишлено замърсяване, вече 
което не може да се смята за случайно.  
Положението в държавите-членки подобрило ли се е понастоящем?  Комисията 
съгласна ли е, че за да отговарят на изискванията на Регламент № 1829/2003, 
мерките за съвместно съществуване трябва да се стремят замърсяването да се 
избегне?


