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БРЮКСЕЛ

Относно: Становище по правното основание на предложението за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 
2001/18/EО по отношение на възможността на държавите-членки да 
ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя 
територия(COM(2010)375 окончателен)

Уважаеми господин Председател,

С писмо от 10.3.2011 г. Вие сезирахте комисията по правни въпроси съгласно член 37, 
параграф 2 от правилника, за разглеждане правилността  на правното основание на 
въпросното предложение на Комисията.

Контекст

Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 година 
относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в 
околната среда1 и  Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи2

установяват хармонизирана система за оценка на риска по отношение на екологичните 
и здравни фактори, свързани с разрешаването на генетично модифицирани организми, 
и определят подробни процедурни правила за последващото им разрешаване за 

                                               
1 ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.
2 ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
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търговско предлагане. Директива 2001/18/ЕО също съдържа разпоредби относно 
съзнателното освобождаване1 на ГМО за цели, различни от пускането на пазара2 (напр. 
за отглеждане). Процедурата за разрешаване е по същество следната: i) заявление за 
разрешение, включващо оценка на екологичните и здравни рискове, се представя от 
заявителя на компетентния орган на държавата-членка; ii) компетентният орган издава 
доклад за оценка на риска. Другите държави-членки могат да представят възражения, в 
който случай Комисията се намесва в процедурата. Ако няма възражения, ГМО се 
разрешават на национално равнище, докато в най-обичайния случай на възражения и 
различаващи се оценки ГМО се разрешават от Комисията. Член 22 от директивата 
определя „клаузата за свободно движение“, която забранява на държавите-членки да 
ограничават пускането на пазара на ГМО, разрешени съгласно директивата. Съгласно 
член 23 от директивата, държавите-членки могат да ограничават или забраняват 
употребата и/или продажбата на ГМО по причини, свързани със здравето и с околната 
среда, само в случай че се получи нова информация относно рисковете за здравето и за 
околната среда след разрешаването на даден ГМО. Регламент № 1829/2003 съдържа 
подобни разпоредби за разрешаването на ГМО, използвани за храни и фуражи, за храни 
и фуражи, съдържащи или състоящи се от ГМО, и храни и фуражи, произведени от или 
съдържащи съставки, произведени от ГМО. В това отношение регламентът е lex 
specialis, що се отнася до разрешаването на ГМО, свързани с храните и фуражите. 

Също следва да се отбележи, че директивата и регламентът установяват нормативна 
уредба за разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО), която е изцяло 
приложима към ГМО, които ще се използват с цел отглеждане в целия ЕС като семена 
или друг посадъчен материал.  По силата на тези законодателни актове ГМО, 
предназначени за отглеждане, следва да се подлагат на отделна оценка на риска, преди 
да бъдат разрешени за пускане на пазара на Съюза. Целта на разрешителната 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.

На 13 юли 2010 г .  Комисията излезе с предложение за изменение на Директива 
2001/18/ЕО, що се отнася до възможността на държавите-членки да приемат мерки за 

                                               
1„Съзнателното освобождаване“ е определено в член 2, параграф 3 от директивата, който гласи: 
„"съзнателно освобождаване" означава всяко съзнателно въвеждане в околната среда на ГМО или 
комбинация от ГМО, за които не се използват специфични мерки за ограничаване на контакта им с 
околната среда и за осигуряване на високо ниво на безопасност за човешкото здраве и околната среда“.
2 „"пускане на пазара" означава предоставяне на разположение на трети страни срещу заплащане или 
безплатно;
следните действия не се считат за пускане на пазара:
- предоставяне на генетично модифицирани микроорганизми за дейности, регулирани от Директива 
90/219/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно работа с генетично модифицирани микроорганизми 
в контролирани условия, включително сбирки от култури;
- предоставяне на ГМО, различни от микроорганизмите, посочени в първото тире, за да бъдат 
използвани изключително за дейности, при които се използват строги предпазни мерки за ограничаване 
на контакта им и предоставяне на високо равнище на безопасност за човешкото здраве и околната 
среда; мерките следва да се основават на същите принципи за предпазване като тези, посочени в 
Директива 90/219/ЕИО;
- предоставяне на ГМО, за да бъдат използвани изключително за съзнателно освобождаване в 
съответствие с изискванията, посочени в част Б от настоящата директива“.
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ограничаване или забрана на отглеждането на всички или на отделни ГМО на цялата си 
територия или на части от нея. На същата дата Комисията публикува Съобщение 
относно свободата на държавите-членки да вземат решения за отглеждането на 
генетично модифицирани култури1, в което  обяснява причините за своето 
предложение да въведе по-гъвкав подход съгласно действащото законодателство по 
отношение на отглеждането на ГМО.  

В Съвета създадената от КОРЕПЕР ad hoc работна група, която да разгледа 
предложението, установи много въпроси и основания за загриженост, включително и 
избора на правно основание. В отговор правната служба на Съвета даде становище2, в 
което се стига до заключението, че предложението в настоящия си вид не е правилно 
основано на член 114 от ДФЕС.  Комисията заяви категорично несъгласие с това 
заключение3. 

Правната служба на Парламента разгледа въпроса по ваше искане и в нейното 
становище от 17 ноември 2010 г. се съдържа следното заключение: „Правната служба 
не е открила основания, които да поставят под съмнение избора на член 114 от ДФЕС 
като правно основание за предложението.“

Докладчикът, Corinne Lepage, предлага правното основание да се смени, като се замени 
член 114 от ДФЕС с член 192 от ДФЕС (изменение 1)4. Докладчикът също предлага 
други изменения, които биха променили предложението на Комисията така, че 
предполагаемо да оправдават прибягването до член 192 от ДФЕС.

I. Въпросното правно основание 

Предложението на Комисията се основава на член 114 от ДФЕС, който гласи следното:

”Член 114
(предишен член 95 от ДЕО)
1. Освен ако в Договорите не е предвидено друго, следващите разпоредби се 
прилагат за постигане на целите, заложени в член 26. Европейският парламент и 
Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна 
процедура, след консултация с Икономическия и социален комитет, приемат 
мерките за сближаване на законовите, подзаконовите или административните 
разпоредби на държавите-членки, които имат за цел създаването или 
функционирането на вътрешния пазар.

2. Параграф 1 не се прилага за данъчни разпоредби, за разпоредби, отнасящи се до 
свободното движение на хора, нито пък за тези, отнасящи се до правата и 
интересите на заетите лица.

                                               
1 COM(2010)0380.
2 По принцип за основанията, свързани с „дисхармонизирането“: вж. документ  15696/10 на Съвета.
3 Работен документ, изготвен от службите на Комисията, от 19.11.2010 г. относно разглеждането на 
правните въпроси на отглеждането на ГМО (SEC(2010)1454 окончателен).
4 PR\855067BG.doc



PE462.539v01-00 4/13 AL\861914BG.doc

BG

3. В своите предложения, предвидени в параграф 1, в областта на здравето, 
сигурността, защитата на околната среда и защитата на потребителите, 
Комисията приема за база високо равнище на защита, като взема под внимание, 
по-специално, всяко ново развитие, основаващо се на научните факти. В рамките 
на съответните си правомощия, Европейският парламент и Съветът също ще 
полагат усилия да постигнат тази цел.

4. Ако след приемане от Европейския парламент и Съвета, от Съвета или от 
Комисията, на мярка за хармонизиране, една държава-членка счете за необходимо 
да запази националните си разпоредби, на основание значими нужди, посочени в 
член 36 или отнасящи се до защитата на околната или работната среда, тя 
уведомява Комисията за тях и посочва основанията за тяхното запазване.

5. Освен това, без да се засягат разпоредбите на параграф 4, ако след приемането 
от Европейския парламент и Съвета, от Съвета или от Комисията, на мярка за 
хармонизиране, държава-членка счете за необходимо да въведе национални 
разпоредби, основаващи се на нови научни доказателства, свързани със защитата 
на околната или работната среда поради специфичен проблем на тази държава-
членка, който е възникнал след приемането на мярката за хармонизиране, тя 
уведомява Комисията за предприетите мерки и за основанията за тяхното 
приемане.

6. В срок от шест месеца след уведомяванията, посочени в параграфи 4 и 5, 
Комисията одобрява или отхвърля въпросните национални разпоредби, след като 
установи дали те представляват или не представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-
членки, и дали препятстват или не препятстват функционирането на вътрешния 
пазар.
При липса на решение на Комисията в този срок националните разпоредби, 
посочени в параграфи 4 и 5, се считат за одобрени.
Когато това е оправдано поради сложността на въпроса и при липса на опасност 
за човешкото здраве, Комисията може да уведоми заинтересованата държава-
членка, че срокът, посочен в настоящия параграф, може да бъде продължен за нов 
период от шест месеца.

7. Когато, в съответствие с параграф 6, на държава-членка е разрешено да запази 
или да въведе национална разпоредба, дерогираща прилагането на мярката за 
хармонизиране, Комисията незабавно преценява дали да предложи привеждането 
в съответствие на тази мярка.

8. Когато държава-членка повдигне специфичен проблем, свързан с общественото 
здраве в област, която е била обект на предходни мерки за хармонизиране, тя 
уведомява Комисията, която незабавно преценява дали да предложи подходящи 
мерки на Съвета.
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9. Чрез дерогация от процедурата, предвидена в членове 258 и 259, Комисията и 
всяка държава- членка могат пряко да сезират Съда на Европейския съюз, ако 
счита, че друга държава-членка упражнява неправомерно правомощията, 
предвидени в настоящия член. 

10. Посочените по-горе мерки за хармонизиране съдържат, в съответните случаи, 
защитна клауза, предоставяща на държавите-членки правото да приемат 
временни мерки, основаващи се на една или повече неикономически причини, 
посочени в член 36 и подчинени на процедура на контрол от Съюза.”

Докладчикът предлага това правно основание да се промени на член 192 от ДФЕС, 
който гласи следното:

„Член 192
(предишен член 175 от ДЕО)
1. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и 
социален комитет и с Комитета на регионите, приемат решения относно 
действията, които Съюзът трябва да предприеме, за да постигне целите, посочени в 
член 191*.

2. Чрез дерогация от процедурата за вземане на решение, предвидена в параграф 1 
и без да се накърнява член 114, Съветът с единодушие, в съответствие със 
специална законодателна процедура и след като се консултира с Европейския 
парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, 
приема:

а) разпоредби предимно от фискален характер
б) мерки, които се отнасят до:
— градоустройството и устройството на територията,
— количественото управление на водните ресурси или мерки, които се отнасят 
пряко или косвено до наличието на такива ресурси,
— земеползването с изключение на управлението на отпадъците,
в) мерки, които съществено влияят върху избора на държавите-членки между 
различни енергоизточници и общата структура на тяхното енергоснабдяване. 
Съветът, като действа с единодушие, по предложение на Комисията и след 
консултация с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и 
                                               
* Тези цели включват: „(-) опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда, (-) защита на 
здравето на хората, (-) разумно и рационално използване на природните ресурси, (-) насърчаване, на 
международно равнище, на мерки за справяне с регионални или световни проблеми на околната среда, и 
по-специално борбата с изменението на климата “. 
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Комитета на регионите, може да позволи прилагането на обикновената 
законодателна процедура в областите, посочени в първата алинея. 

3. Програмите за действие от общ характер, които определят приоритетните 
цели, които трябва да бъдат постигнати, се приемат от Европейския парламент 
и Съвета, като действат в съответствие с обикновената законодателна 
процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет и Комитета 
на регионите. 
Мерките, необходими за изпълнението на тези програми, се приемат съгласно 
условията, предвидени в параграф 1 или в параграф 2, в зависимост от случая. 

4. Без да се засягат някои мерки, приети от Съюза, държавите-членки 
финансират и осъществяват политика в областта на околната среда. 

5. Без да се засяга принципът „замърсителят плаща“, ако мярка, основаваща се на 
разпоредбите на параграф 1, е свързана с разходи, които изглеждат непосилно 
големи за съответните органи в държава- членка, тази мярка предвижда 
разпоредби под формата на: 
— временни дерогации и/или
— финансова подкрепа от Кохезионния фонд, създаден в съответствие с 
разпоредбите на член 177. "

II. Изборът на правно основание на Комисията

Комисията се е спряла на член 114 от ДФЕС. Предложението изменя Директива 
2001/18/ЕО, приета на основание на член 95 от ДЕО (понастоящем 114 от ДФЕС), като 
включва нов член 26б, който би предоставил на държавите-членки правно основание да 
приемат мерки за ограничаване или забрана на отглеждането на всички ГМО или на 
някои от тях, които са вече разрешени в съответствие с част В от директивата или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на цялата им територия или на части от нея, при спазване 
на следните условия:  

„Член 26б
Отглеждане
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:
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;
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и
б) те са в съответствие с Договорите.
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 съображение 5 на предложението се казва, че: „Опитът показва, че отглеждането 
на ГМО е въпрос, на който държавите-членки обръщат в значителна степен сериозно 
внимание, както на централно ниво, така и на регионално и местно ниво. За разлика 
от въпросите, свързани с пускането на пазара и вноса на ГМО, които трябва да 
продължат да бъдат регулирани на равнище ЕС с цел закрила на вътрешния пазар, за 
отглеждането на ГМО се признава, че е въпрос със сериозно местно/регионално 
измерение. В съответствие с член 2, параграф 2 от ДФЕС държавите-членки следва 
да разполагат с възможността да приемат правила относно отглеждането на ГМО 
на своя територия след законното му разрешение за пускане на пазара на ЕС.”
Съображение 6 на предложението уточнява следното: „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.” В съображение 7 на предложението също се казва, че: „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 обръщение 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.” Съображение 9 гласи следното: „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. (...)“
Член 26б би се прилагал към ГМО, разрешени както съгласно Директива 2001/18/ЕО, 
така и съгласно Регламент № 1829/2003. 
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ІІІ. Подход на Съда на ЕС: цел и съдържание на предлаганите мерки

Някои принципи са видни от съдебната практика на Съда на ЕС. На първо място, като се 
имат предвид последиците от правното основание в материалноправен и процесуален 
смисъл, изборът на правилното правно основание е с конституционно значение1.

Изборът на правно основание на един акт не може да зависи единствено от убежденията 
на една институция с оглед на преследваната цел, а трябва „да се основава на 
обективни елементи, подлежащи на съдебен контрол“2, като например целта и 
съдържанието на мярката3.  

IV. Анализ

Член 114 от ДФЕС: първоначалното правно основание

Член 114 от ДФЕС предвижда приемане в съответствие с обикновената законодателна 
процедура на мерки, „които имат за цел създаването или функционирането на 
вътрешния пазар“.  Този член следва да се разглежда във връзка с член 26 от ДФЕС, 
който посочва свободното движение на стоки като основен принцип на установяването 
на вътрешния пазар.  Освен това следва да се отбележи член 114, параграф 3, който 
предвижда „високо равнище на закрила“ по отношение на мерките в областта на 
здравето, сигурността, защитата на околната среда и закрилата на потребителите.  
Параграфи 4–9 позволяват на държавите-членки да приемат национални мерки за 
въвеждане на обосновани забрани или ограничения върху вноса, износа или 
транзитното преминаване на стоки съгласно член 36 от ДФЕС, след като е приета мярка 
за хармонизиране.  Следователно параграфи 4–9 представляват важна квалификация на 
общата цел на члена за укрепване на установяването и функционирането на вътрешния 
пазар.

Целта и съдържанието на мярката е да предостави свобода на държавите-членки да 
ограничават или да забраняват отглеждането на ГМО на своя територия на основания, 
различни от научната оценка на рисковете за здравето и околната среда. За тази цел 
новият член 26б позволява на държавите-членки да приемат мерки за ограничаване или 
забрана на отглеждането на ГМО, (i) разрешени в съответствие с част В от Директива 
2001/18/EО 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, (ii) при следните 
условия: „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; както и б) те са в съответствие с Договорите“. 
Следователно предложението има за цел да изясни действащата нормативна уредба, 
като изрично дава на държавите-членки възможност за маневриране при забраняването 
                                               
1 Становище 2/00 Протокол от Картаген [2001] Сборник I-9713, параграф 5; Дело С-370/07 
Комисия/Съвет [2009] Сборник I-8917, параграфи 46-49; Становище 1/08, ГАТС [2009] Сборник I-11129, 
параграф 110.
2 Дело 45/86 Комисия/Съвет [1987] Сборник 1493, параграф 11.
3 Дело 89/86 Комисия/Съвет [1991] Сборник I-2867, параграф 10.  
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или ограничаването на отглеждането на ГМО във всички случаи, които не са 
хармонизирани, т.е. не са свързани с оценката на неблагоприятните последици за 
здравето и околната среда. Оказва се, че предложението в действителност няма друга 
цел, освен въвеждане на известна „гъвкавост“ в съществуващата централизирана 
система на разрешаване на ГМО. По тази причина избраното от Комисията правно 
основание е правилно. 

Това заключение не е повлияно от факта, че добавената стойност на предложението на 
Комисията изглежда спорна, тъй като практическото прилагане на член 26б може да 
бъде считано само за ограничено.  В този контекст позоваването на Договорите в буква 
б) на този член може да представлява интерес. Като оставим настрана очевидния 
въпрос за съответствие на мерки, приети от Европейския съюз или държавите-членки, с 
Договорите, разпоредбата изглежда се отнася непряко до член 114, параграфи 4–9 от 
ДФЕС и член 36 от ДФЕС. Подробен анализ на основанията за ограничаване или 
забрана на отглеждането на ГМО е направен от Правната служба на Парламента в 
становището й (точки 13–23). Достатъчно е да се каже, че възможностите на 
държавите-членки да предприемат ограничителни мерки на „други основания“ в този 
случай изглежда да е ограничено. 

Въпреки че това не изглежда като същински случай на отказ от компетентност на 
Съюза, член 114 от ДФЕС би бил целесъобразно правно основание и в случай че 
предложението трябва да се разглежда като мярка за „дехармонизиране“1.  По-
конкретно, трудно е да се приеме аргументът, че „дехармонизирането“ въз основа на 
член 114 от ДФЕС е възможно само ако целта на изменението, насочено към такова 
„дехармонизиране“, е да се подобри функционирането на вътрешния пазар. Член 114 от 
ДФЕС предоставя на законодателя на Съюза компетентност за установяване на 
хармонизиращи мерки, с цел да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния 
пазар и следователно да се адаптират вече предприетите мерки към променящите се 
обстоятелства чрез увеличаване или намаляване на степента на постигнатата 
хармонизация или дори чрез отмяна на хармонизираща мярка. Член 114 ДЕФС трябва 
да се разглежда във връзка с член 2, параграф 2 от ДФЕС, който изрично предвижда, 
че: „Когато Договорите предоставят на Съюза компетентност, споделена с 
държавите-членки в определена област, Съюзът и държавите-членки могат да 
законодателстват и да приемат правно обвързващи актове в тази област.
Държавите-членки упражняват своята компетентност, доколкото Съюзът не е 
упражнил своята. Държавите-членки упражняват отново своята компетентност, 
доколкото Съюзът е решил да спре да упражнява своята.“ Генералният адвокат 
Poiares Maduro заяви в становището си по делото Vodafone, че „Член 95 може 
действително да създаде основа за засилване на регулирането в допълнение към 
дерегулиращите мерки“2, и Съдът постанови по същото дело: „Когато един акт, приет 
на основание член 95 ДЕО, вече е отстранил всички пречки пред търговията в 
областта, която хармонизира, на общностния законодател не може да се отрече 
възможността да адаптира този акт към всяка промяна в обстоятелствата или 

                                               
1 Съгласно мнението на Правната служба, изразено в становището й, което оспорва член 114 от ДФЕС 
като валидно правно основание. Вж. различното мнение на Правната служба на Парламента в точка 12 от 
становището й.
2 Становище по Дело C-58/08 Vodafone и други [2010], все още не докладвано, параграф 9.
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развитието на знанието, като вземе предвид задачата си да гарантира общите 
интереси, признати от Договора“1.

Член 192 ДФЕС като правно основание

Докладчикът на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните предлага член 192 от ДФЕС за целесъобразно правно основание поради 
следните причини: „Отчитането от страна на държавите-членки на фактори, 
свързани с опазването на фауната и флората и с ползването на земите или с 
благоустройството на територията, по отношение на които те запазват важни 
правомощия, дава основание настоящият регламент да се основава на член 192 от 
Договора.“

Член 192, параграф 1 от ДФЕС предвижда приемането на мерки в съответствие с 
обикновената законодателна процедура с цел постигане на целите на Съюза, посочени 
в член 191, които предвиждат, наред с другото, опазване, защита и подобряване на 
качеството на околната среда и защита на здравето на хората.  Член 192, параграф 
2 предвижда приемането на мерки в съответствие със специална законодателна 
процедура, които засягат, наред с другото, качественото управление на водните 
ресурси и земеползването.  Изменението не посочва кой параграф от член 192 следва 
да се разглежда като целесъобразен.

Във връзка с предложението изглежда, че разпоредбата на член 192, параграф 1 може 
да се разгледа като по-съответстваща:  1. Европейският парламент и Съветът, 
като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и след 
консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, 
приемат решения относно действията, които Съюзът трябва да предприеме, за да 
постигне целите, посочени в член 191.“ Както беше посочено по-горе, целта на 
предложението е да предостави свобода на държавите-членки да ограничават или да 
забраняват отглеждането на ГМО на своя територия на основания, различни от 
научната оценка на рисковете за здравето и околната среда. Следователно е ясно, че 
предложението няма за цел да постигне целите, посочени в член 191 от ДФЕС.
Напротив, целта на предложението е да позволи на държавите-членки да
ограничават или да забраняват отглеждането на ГМО на своя територия на 
основания, които надхвърлят съображенията, свързани със защитата на околната 
среда или  здравето. Следователно при разглеждането на първоначалното 
предложение на Комисията трябва да се направи заключение, че то не оправдава 
използването на разпоредбата на член 192 от ДФЕС за свое правно основание.

Въпреки това докладчикът е внесъл редица измененията, за приемането на които може 
да се наложи да се смени правното основание. Без да се прави подробен анализ на 
проектодоклада, следва да се обърне по-специално внимание на изменение 8, което 
гласи, както следва:

                                               
1 Дело C-58/08 Vodafone и други [2010], все още не докладвано, параграф 34.
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Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1) Въвежда се следният член:

„Член 26б „Член 26б

Отглеждане Отглеждане
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 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 Съюза за търговия 
със семена и посадъчен материал, на 
цялата своя територия или на части от 
нея, при условие че:

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 последиците 
за околната среда, които могат да 
възникнат от съзнателното 
освобождаване на ГМО в околната 
среда или от пускането на пазара на 
ГМО, допълващи последствията за 
околната среда, разгледани по време 
оценката на неблагоприятните 
последици за околната среда, 
проведена в съответствие с част В 
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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, които могат да 
включват и промени в земеделските 
практики, ползването на земите, 
благоустройството на територията, 
социално-икономическите 
въздействия или други основателни 
фактори; 

и и

б) те са в съответствие с Договорите. б) те са в съответствие с Договорите.
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 обосновани мерки по силата 
на настоящия член, следва да уведомят 
за тях другите държави-членки и 
Комисията един месец преди 
приемането им.

Като обосновка на това изменение докладчикът посочва: „Оценката на риска, 
провеждана на равнище на Общността, не може да бъде изчерпателна. Освен това 
липсата или недостигът на данни относно неблагоприятните последици на ГМО за 
конкретни приемащи национални екосистеми или приемаща околна среда следва да 
бъде достатъчно основание, за да се позволи на държавата-членка да забрани 
отглеждането на съответния или съответните ГМО. Също така следва да бъде 
възможно държавите-членки да се позовават на други фактори, независимо дали те 
са свързани с въздействието върху околната среда.“

С оглед на факта, че тази промяна значително разширява основанията, въз основа на 
които държавите-членки могат да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО, 
така че действително да включат основания, свързани с околната среда, изменението 
трябва да се разглежда като промяна на целта на предложението. В действителност, 
всички изменения, предложени от докладчика, имат за цел на държавите-членки да се 
дадат много конкретни основания и възможности за ограничаване на отглеждането на 
ГМО.  Нещо повече, те се отнасят до условия, свързани с околната среда и нейното 
опазване и защита, като например евентуалното отрицателно въздействие върху 
екосистемата, промените в ползването на земите, защитата на флората и фауната и т.н. 
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Понастоящем държавите-членки, които не искат да позволят отглеждането на ГМО на 
своя територия, се опитват да се позоват на етични доводи, които обаче трудно могат 
да се защитят пред Съда на Европейския съюз1 Както Правната служба на Парламента 
посочи в своето правно становище, изменението на директивата във вида, предложен от 
Комисията (т.е. нов член 26б), няма да доведе по същество до промяна в действащата 
разрешителна система за отглеждане на ГМО.   Като се има предвид фактът, че 
аргументите срещу отглеждането на ГМО почиват предимно на основания, свързани с 
околната среда, правилното правно основание за предложението във вида, изменен от 
докладчика, би трябвало да бъде разпоредбата на член 192, параграф 1 от ДФЕС. Освен 
това следва да се отбележи, че мерките за освобождаване на ГМО в околната среда на 
Съюза на основания, свързани с вътрешния пазар, изглеждат неподходящи. На първо 
място, ГМО не могат да бъдат разглеждани по същия начин, както всеки друг продукт, 
тъй като те са живи организми, които са в състояние да се възпроизвеждат и да се 
размножават, и на второ място, те въздействат върху производствените системи и 
екосистемите, които са изключително разнообразни в целия Съюз.

Заключение

Като се има предвид пакетът от изменения на предложението, внесен от докладчика, се 
счита, че член 192, параграф 1 от ДФЕС е правилното правно основание.

На своето заседание от 22 март 2011 г. комисията по правни въпроси реши с 9 гласа 
„за“ и 8 „против“2 да препоръча като правно основание на предложението разпоредбата 
на член 192, параграф 1 от ДФЕС.

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne
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