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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0813/2008, внесена от г-н John Brian, с британско гражданство, 
относно твърдения за нарушаване на общите принципи, които 
ръководят дейността на Европейския орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ) във връзка с разглеждането на заявления за генетично 
модифицирани храни

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че при изпълнението на своята дейност, Европейският 
орган за безопасност на храните (ЕОБХ) не би успял да защити интереса на 
европейските граждани, да гарантира защита на потребителите и да предостави 
независимо научно становище. Вносителят на петицията поддържа мнението, че при 
разглеждане на заявленията за генетично модифицирани храни или култури ЕОБХ би 
базирал своята оценка върху данни, предоставени от заявителя, които биха били 
избирателно поднесени и пристрастни. Вносителят на петицията също така критикува 
непрозрачния начин, по който ЕОБХ оценява заявленията и счита, че данните в 
подобни заявления трябва да бъдат предмет на обществено разглеждане. Вносителят на 
петицията моли Европейския парламент да прикани ЕОБХ да наложи най-високи 
стандарти на етично научно поведение в своята работна група за генетично 
модифицирани организми (ГМО), както и при разглеждането на заявленията за ГМО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ), създаден с Регламент (ЕО) № 
178/2002, е научна институция, независима от институциите на Съюза1, чиято основна 
цел е да предоставя научни съвети във връзка със законодателството и политиките на 
Общността във всички области, които имат пряко или непряко въздействие върху  
безопасността на храните и фуражите.

Законодателството за създаване на ЕОБХ постановява създаването на научен комитет и 
десет групи от научни експерти, които отговарят за предоставяне на научни становища 
в различните сфери на компетентност на ЕОБХ. Една от тези групи е група от научни 
експерти в областта на ГМО. Членовете им са независими експерти, определени след 
публична покана за изразяване на интерес и номинирани от управителния съвет на 
ЕОБХ. Вътрешните правила и насоките за декларациите за интереси, създаването на 
научния комитет и групите от научни експерти, както и мерките по прилагане относно 
прозрачността и изискванията за поверителност, както и тези във връзка с декларациите 
за интерес, са публикувани на уебсайта на ЕОБХ. Групите от научни експерти могат да 
включват специално привлечени (ad hoc) експерти в експертни работни групи, които да 
предоставят съдействие при подготвителната работа на групите и които се подчиняват 
на същите вътрешни правила като членовете на групите от научни експерти.

Членовете на групите от научни експерти и специално привлечените (ad hoc) експерти 
са задължени да попълват годишна декларация за интереси, като посочат възможните 
интереси, които биха могли да въздействат на работата на групата. Тези декларации се 
публикуват на уебсайта на ЕОБХ. Декларациите за интереси на членовете на работните 
групи също се публикуват. Освен това, преди всяко заседание, експертите декларират 
всякакви интереси, които биха могли да представляват конфликт на интереси по 
отношение на дневния ред на заседанието. Те се докладват в протоколите от 
заседанието, които също се публикуват на уебсайта. Поради факта, че всички учени, 
които участват в научния комитет и групите от научни експерти имат разнообразни 
интереси по отношение на своята работа, е необходимо да се разграничат интересите от 
конфликта на интереси.

Групата от научни експерти в областта на ГМО към ЕОБХ оценява предадените от 
заявителите научни изследвания. Оценката на екологичния риск се извършва съгласно 
строги критерии, установени с принципите на приложение ІІ от Директива 2001/18/ЕО. 
Видовете изследвания, които се подават се определят на базата на разпоредбите на 
Директива 2001/18/ЕО и Регламент 1829/2003, което изисква предоставянето на 
подробна информация2 съгласно публикуваните от ЕОБХ документи за предоставяне 
на насоки за оценка на риска от ГМО. При изготвянето на своята оценка, органът има 
правото да изисква допълнителни данни и винаги може да помоли за съдействие орган 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 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 
храните, ОВ L 31, 1.2.2002 г.
2 Вж. Приложение III от Директива 2001/18/ЕО, в което е изложена информацията, която се изисква в 
уведомлението.
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по оценка на храните на дадена държава-членка. Освен това, групата от научни 
експерти в областта на ГМО към ЕОБХ винаги проверява качеството на изпитванията, 
които по принцип трябва да се извършват от акредитирани лаборатории, спазващи 
протоколите за добри лабораторни практики и използващи международно признатите 
стандарти на ОИСР. При това положение, продължителността на извършване на 
изследванията, необходими за оценяването на безопасността на даден продукт, се 
определя за всеки отделен случай.

Важно е да се спомене също така, че оценката на ЕОБХ на изследванията, предадени от 
заявителите, отразява обичайните практики за оценка на риска във връзка с досиетата, 
свързани с издаването на разрешения. Това не се отнася само за други сфери, които се 
включват в дейността на ЕОБХ, а е практика и на агенциите, които отговарят за оценка 
на досиетата, свързани с издаването на разрешения в други сфери, като например 
Европейска агенция по лекарствата (EMEA) и отразява също така и международните 
практики. Освен това, следва да се посочи, че становищата на ЕОБХ относно ГМО не 
се ограничават единствено до предоставените данни, като досиетата на заявителите, а
вземат предвид и изследванията, направени от независими изследователи и 
публикувани в научни списания, съдържащи рецензии. Тези изследвания се вземат 
предвид непрекъснато и всяко научно становище се позовава на тях.

Резултатите от оценката на ЕОБХ, заедно с други свързани с нея фактори, се отчитат 
при последващото решение по управление на риска, предложено от Комисията и взето 
в съответствие с процедурата по регулиране при гарантиране на тясно сътрудничество 
между Комисията и държавите- членки.

Трябва да се подчертае, че тези стъпки са предприети при условия на пълна 
прозрачност и активно участие не само на компетентния национален орган на 
държавите-членки1, но и на обществеността като цяло. Директива 2001/18/ЕО и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 постановяват предоставянето на обществен достъп до 
информацията и данните, получени по време на процеса на издаване на разрешения и 
предоставят на обществеността възможност да изпраща до Комисията коментари след 
извършването на оценката на риска и преди приемането на решенията за издаване на 
разрешения.

В заключение, Комисията счита, че защитата на здравето на човека и на животните и 
опазването на околната среда са основен приоритет и тя е поела задължението да 
гарантира, че генетично модифицираните семена, храни и фуражи се разрешават само 
когато не оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, здравето на 
животните или върху околната среда. В тази връзка, Комисията има доверие на 
работата, извършвана от ЕОБХ, мнение, което беше споделено дори наскоро от голямо 
мнозинство от държавите-членки и от Европейския парламент. Комисията ще 
продължава да изпълнява своите задължения във връзка с прилагането на тази рамка, 
която може би е най-строгата в целия свят и която непрестанно подлагаме на 
мониторинг за възможни подобрения.

                                               
1 Вж. член 6, параграф 4/ член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.
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4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията поставя под съмнение дейностите на Европейския орган за 
безопасност на храните (ЕОБХ), особено по отношение на генетично модифицираните 
организми (ГМО).

Забележки на Комисията
Комисията счита, че защитата на здравето и опазването на околната среда са основен 
приоритет и тя е поела задължението да гарантира, че генетично модифицираните (ГМ) 
семена, храни и фуражи се разрешават само когато не оказват неблагоприятно 
въздействие върху здравето на човека, здравето на животните или върху околната 
среда.

За да постигне тази цел, ЕС е въвел строга законодателна рамка относно генетично 
модифицираните организми. Това законодателство, и по-конкретно Регламент (ЕО) №
1829/20031 и Директива 2001/18/ЕО2 на Европейския парламент и на Съвета, определя
безопасността на продуктите като основно изискване за пускането им на пазара. По-
специално, преди да бъде пуснат на пазара на Общността, всеки генетично
модифициран продукт следва да бъде подложен на оценка за безопасност при спазване 
на високи стандарти.
Тази оценка на риска се извършва от Европейския орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ), научен орган, независим от Комисията, създаден с Регламент (ЕО) №. 
178/20023 на Европейския парламент и на Съвета. За извършването на оценката 
отговаря специална група към ЕОБХ за ГМО, орган, съставен от доказали се учени, 
избрани поради компетентността си в съответните области. Групата се подпомага от 
специално привлечени (ad hoc) експерти, като работата й се основава на международно 
признати методи.

Що се отнася до основата за оценка на риска, законодателството на ЕС в областта на 
ГМО, Директива 2001/18/ЕО и Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета, посочва съвсем ясно, че кандидатите са задължени да предоставят 
изследвания, включително независими експертни изследвания, за да демонстрират, че 
ГМО нямат отрицателно въздействие върху здравето на хората или животните и върху 
околната среда. Приложение II от директивата определя много подробно принципи за 
извършване на оценка на риска за околната среда4, а приложение III представя 
подробен списък с информацията, която се изисква във всички нотификации.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 182/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно 

генетично модифицираните храни и фуражи, ОВ L 268, 18.10.2003 г.
2 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, ОВ L 106, 17.4.2001 г.

3 Регламент (ЕО) № 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 храните, ОВ L 31, 1.2.2002 г.

4 Допълнено с Решение 2002/623/ЕО
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Тези изисквания са доразвити в публикуваните от ЕОБХ подробни документи за 
предоставяне на насоки за генетично модифицираните организми за оценка на риска от 
генетично модифицирани растения и производни храни и фуражи. Използваните 
методи на изпитване следва или да бъдат напълно мотивирани или да бъдат методите, 
описани от ОИСР или Европейската комисия, а изследванията следва да се извършват 
съгласно принципите на добрите лабораторни практики (ДЛП). Вносителят не твърди, 
че системата има недостатъци, а че някои научни методи, използвани от 
кандидатстващите за разрешение, имат такива. В този контекст следва да споменем, че 
Комисията завърши предложение за регламент, който да описва още по-конкретно 
изискванията за заявления, подавани съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, и по-
специално изискванията по отношение на предоставяната информация относно 
оценката за безопасност на храни и фуражи. Това предложение се основава на 
гореспоменатия актуализиран документ на ЕОБХ за предоставяне на насоки, както и на 
проведените интензивни обсъждания с държавите-членки. Направени са консултации и 
със заинтересованите лица. Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1829/2003, 
неотдавна беше направено допитване до ЕОБХ относно резултатите от този процес и 
отговорът на ЕОБХ е публикуван на неговия уебсайт.
Предвидената в Директива 2001/18/ЕО и в Регламент (ЕО) № 1829/2003 процедура за 
вземане на решения осигурява широк обществен достъп до информацията и данните, 
получени по време на процеса на даване на разрешение и предлага на обществеността 
възможността да коментира заявлението за издаване на разрешение в контекста на 
оценката на риска преди приемането на решението за разрешаване. Преди да даде 
предложение за разрешаване, Комисията взема предвид тези коментари на 
обществеността. Коментарите на обществеността могат да са свързани не само със 
строго научни аспекти във връзка с продукта, но и с други фактори, които имат 
отношение, включително някои от съображенията, повдигнати в настоящата петиция. 
Цялата тази информация е достъпна на уебсайтовете на Генерална дирекция
„Здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите” и Генерална дирекция „Околна 
среда“.
Общественото разкриване на досиета във връзка с ГМО се подчинява на разпоредбите 
за поверителност и защита на данните на гореспоменатото законодателство. Оценката 
на поверителния характер на досието се извършва от Комисията със специално 
решение въз основа на споменатото законодателство и ЕОБХ следва да се съобрази с 
решението на Комисията.

Както става ясно от значителното количество независима литература, цитирана от 
ЕОБХ в становището му относно ГМО, процедурата не възпрепятства независимите 
проучвания. Нито Европейската комисия, нито ЕОБХ имат влияние върху начина, по 
който предприятията възлагат договори за извършване на независими проучвания,
положение, подобно на това в други области, които са предмет на постоянни усилия.


