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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

12.7.2010

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 генно-
модифицирани храни

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че при изпълнението на своята дейност Европейският 
орган за безопасност на храните (ЕОБХ) не съумява да защити интереса на 
европейските граждани, да гарантира защита на потребителите и да предостави 
независимо научно становище. Вносителят на петицията твърди, че при разглеждане на 
заявленията за генетично модифицирани храни или култури ЕОБХ базира своята 
оценка върху данни, предоставени от заявителя, които са избирателно поднесени и 
пристрастни. Вносителят на петицията също така критикува непрозрачния начин, по 
който ЕОБХ оценява заявленията и счита, че данните в подобни заявления следва 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).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.
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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, които изискват 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 
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, 
                                               
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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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, включени 
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 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.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

                                               
1 Вж. член 6, параграф 4/ член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.
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Петицията
Вносителят на петицията поставя под съмнение дейностите на Европейския орган за 
безопасност на храните (ЕОБХ), особено по отношение на генетично модифицираните 
организми (ГМО).

Коментари 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 определят 
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 трябва 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) № 178/2002 
3 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 им 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 заявителите 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. 
Тези изисквания са доразвити в публикуваните от ЕОБХ подробни документи за 

                                               
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 година 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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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 изследвания, представени от 
кандидатстващите за разрешение, имат такива. В този контекст следва да споменем, че 
Комисията приключва изготвянето на 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.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 12 юли 2010 г.

В последното си писмо вносителят на петицията изразява разочарование и недоволство 
от коментарите на Комисията в отговор на неговата петиция и набелязва 9 конкретни 
въпроса, пораждащи безпокойство.

На първо място Комисията желае отново да подчертае, че защитата на здравето и 
опазването на околната среда са основен приоритет и тя е поела задължението да 
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гарантира, че генетично модифицираните (ГМ) семена, храни и фуражи се разрешават 
само когато не съществува вероятност да окажат неблагоприятно въздействие върху 
здравето на човека, на животните или върху околната среда. По-долу се предоставя 
информация в допълнение към предишните отговори, които Комисията е дала в 
рамките на настоящата петиция.
Точки 1, 2, 3, 6, 7: Комисията отново потвърждава, че при оценяване на безопасността 
на ГМО се прилагат най-високи стандарти. Това е видно най-вече, когато изискванията 
относно оценката на безопасността на ГМО се обсъждат на международно равнище 
като Кодекс Алиментариус относно аспектите на безопасността на храните. В 
противоречие с твърденията в петицията оценката на потенциалните хронични и 
дълготрайни ефекти е част от оценката на риска на генетично модифицираните храни и 
фуражи, както е отбелязано в точка 3 от глава ІV на действащите насоките на ЕОБХ1.

Изработването на регламент на Комисията относно издаването на разрешителни за 
генетично модифицирани храни и фуражи е едно от действията, за което Комисията взе 
решение през април 2006 г. с цел да подобри разрешителните процедури. За целта от 
Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) беше поискано да актуализира 
действащите насоки, които ще бъдат използвани като база за съставянето на правен 
текст по отношение на оценката на генетично модифицирани храни и фуражи и по-
специално за уточняване на стандартите и протоколите, които следва да се използват от 
заявителите при извършването на научни изследвания, както и за да осигуряване на по-
добра структура и ясно дефиниране на целите и заключенията във всяка част от 
оценката на безопасността. 

ЕОБХ осигури прозрачност на този процес, като в хода на прегледа на своите насоки 
проведе обществено обсъждане, а Генерална дирекция „Здравеопазване и защита на 
потребителите“ на Европейската комисията се допита до Консултативна група по 
хранителната верига и здравето на животните и растенията, която е създадена от 
Европейската комисия и е форум, обединяващ важни заинтересовани страни, 
включително земеделски стопани, представители на хранително-вкусовата 
промишленост, търговци на дребно, потребителски организации и други, търсещи 
консултации във връзка с политиката за безопасност на храните.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 178/20022 за създаването на ЕОБХ органът трябва 
да предоставя научна и техническа помощ на Комисията. Поради това обичайна 
практика е, когато Комисията подготвя законодателство в различни области на 
безопасността на храните, включително относно ГМО, ЕОБХ да подпомага този 
процес, като осигурява научното експертно знание. В заключителните си бележки 
Комисията подчертава, че ЕОБХ е независим орган.

Проектът на регламент на Комисията, който беше обявен през януари 2010 г. в рамките 
на споразуменията за „санитарните и фитосанитарните мерки“ (СФС) 
(G/SPS/N/EEC/369) и за техническите бариери пред търговията (ТБТ) 
(G/TBT/N/EEC/304), е резултат от направения от ЕОБХ преглед, както и от активни 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/99.pdf
2 OВ L31, 1.2.2002., стр. 1.
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дискусии с държавите-членки относно споразумение в рамките на Постоянния комитет 
по хранителната верига и здравето на животните. Дискусиите в рамките на комитета 
продължават, но проектът на регламент на Комисията може скоро да бъде представен 
за становище, което е първата стъпка от приемането посредством процедурата по 
комитология.

Определянето на членовете на работната група е изцяло от компетенциите на ЕОБХ и 
Комисията не участва в процеса. Съществуват строги процедури за гарантиране на 
независимостта и за избягването на конфликти на интереси. Същите разпоредби са в 
сила по отношение на научния персонал на ЕОБХ.

Точка 4. Съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните 
храни и фуражи1 заявителите се задължават да извършат изследвания, включително да 
се позовават на независими конкурентни изследвания, ако съществуват такива, за да 
покажат, че ГМО нямат неблагоприятни последици за здравето на хората или 
животните или за околната среда. Освен това съгласно насоките на ЕОБХ и проекта на 
регламент, за целите на тестването следва да се използват методи, които са изцяло 
обосновани, или методите, описани от ОИСР или Европейската комисия, като 
изследванията трябва да се извършват в съответствие с принципите на добрите 
лабораторни практики (ДЛБ).

Точка 5. Становищата на ЕОБХ служат за обосновка, последвана от характеризирането 
на ГМО, извършените различни тестове и неговите заключения по отношение на 
безопасността. В някои случаи за извършване на токсикологичния тест трябва да се 
използват сурогатни протеини, тъй като произвежданите от растението протеини не 
могат да бъдат набавени в достатъчно количество. При тези обстоятелства ЕОБХ 
разглежда също дали се допуска използването на сурогатни протеини за целите на 
оценка на безопасността (т.е. дали протеинът не е идентичен, дали разликата между 
сурогатния протеин и произвеждания от растението протеин е от съществено значение 
по отношение на безопасността).

Точка 8. Съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията е тази, която решава коя 
информация може действително да бъде третирана като поверителна по искане на 
заявителя. Комисията не е получила официални оплаквания във връзка с решенията си 
относно поверителността на информацията. На практика малка част от информация се 
смята за поверителна, като например резултатите от анализа на състава или от 
токсилогичните изследвания никога не се третират като поверителни.

В качеството си на независима агенция ЕОБХ е изцяло отговорен за организацията по 
осигуряването на достъп до документи. От съображения за сигурност достъп се 
предоставя чрез използването на парола и за ограничен срок от време, което е в 
съответствие с правните изисквания в тази област. Подчертава се, че тази организация 
на достъпа позволява на обществеността да извлича информация и впоследствие да я 
ползва без ограничения във времето.

Точка 9. Комисията изтъква, че подобно на други начинания нито Европейската 

                                               
1 ОВ L 268, 18.10.03, стр. 268.
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комисия, нито ЕОБХ оказват влияние върху начина, по който дружествата възлагат 
договори за извършване на независими изследвания. С Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи се определят изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се получи 
разрешително.

Този въпрос беше застъпен и във въпрос E-1672/09 до ЕП с искане за писмен отговор. 
Съответният откъс от допълнителния отговор, предоставен от Комисията на 10 
септември 2009 г., гласи:

Директива 98/44/EО регламентира правната закрила на биотехнологичните изобретения 
в ЕС1. Както и във всички други технологични области, новите биотехнологични 
изобретения, които включват изобретателски елемент и са приложими в 
промишлеността, са предмет на патент. Това се отнася и за продуктите, които се 
състоят от биологичен материал или съдържат такъв, както и за процесите, 
посредством които се произвежда, преработва или използва биологичен материал2. 
Следователно, в случай че ГМ материал на растението е патентован, притежателят на 
патента може да наложи ограничения върху използването на патентования генетичен 
материал въз основа на конкретни права, произтичащи от патента.

В биотехнологичната промишленост, както и в други области, отрасълът сключва 
споразумения с изследователи (общо наречени „договори за прехвърляне на материал“) 
с цел извършване на изследванията, като по този начин гарантира защитата на правата 
на интелектуална собственост. Тези договори може да се различават в зависимост от 
дружеството и темата, като най-често се съставят и се договарят конкретно за всеки 
случай. Комисията не е получавала оплаквания от изследователи или от други 
заинтересовани страни в ЕС относно правната сила на тези договори. Изследователски 
проекти за изследване на оценката на риска и за други научни изследвания по 
отношение на ГМО се финансират по Рамковите програми на ЕС, като подбор на 
резултатите от тези изследвания са достъпни за обществеността на адрес: 
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/. За подробна информация по тези и други 
пректи вж.: http://cordis.europa.eu/home_en.html.

В съответствие с законодателството на Съюза относно издаването на разрешителни за 
ГМО3 оценката на риска за околната среда се извършва от нотифициращо лице и след 
това от компетентните органи и ЕОБХ. Тази оценка е на базата на конкретни данни, 
изисквани съгласно приложение ІІІ към Директива 2001/18/EО, които трябва да бъдат 
събрани и представени от нотифициращото лице. Компетентните органи и ЕОБХ 
оценяват тези данни в съответствие с принципите, установени в приложение ІІ към 
директивата, както и всякакви други съществени данни, с които може да разполагат. 
Оценката се извършва, като се взема предвид съществуващата научна литература и 

                                               
1 Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 година относно правната 
закрила на биотехнологичните изобретения, ОВ L 213, 30.7.1998 г.
2 Член 3, параграф 1 от Директива 98/44/EО
3 Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 година относно 
съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно генетично 
модифицираните храни и фуражи, OВ L 268, 18.10.2003 г.
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изследвания, независимо от кого са финансирани или поръчани. По силата на 
законодателството за ГМО не съществува изискване за разграничаване между 
„независими“ и „зависими“ изследвания. Тези процедури и принципи се прилагат и по 
отношение на оценката на линиите царевица Bt11 и 1507, както и за издаване на 
разрешителни за всички други ГМО.

Като цяло системата на Общността за правна закрила на сортовете растения (СПЗСР), 
регламентираща предоставянето на права на индустриална собственост, които са в сила 
на цялата територия на Съюза, налага ограничения върху използването на такива 
лицензии. По-конкретно, докато притежателят може да използва своите сортове за 
търговски цели по свое усмотрение, по силата на правната закрила на Общността на 
сортовете растения правата на държателя не се разпростират по отношение на 
действия, извършвани за собствени нужди или за нетърговски цели, действия с 
експериментална цел, действия с цел създаване, откриване и развитие на други 
сортове1. Освен това СПЗСР предвижда възможността при определени обстоятелства 
да се предоставя задължителна лицензия в името на обществения интерес, например за 
насърчаване на научноизследователска дейност (напр. за поддържане на стимул за 
постоянно създаване на подобрени сортове)2. Следователно, както е посочено по-горе, 
по отношение на изследванията на ГМ растения може да се прилагат ограничения, 
произтичащи от евентуалния патент върху генетично патентования материал, а 
притежателят на патента може да налага ограничения относно използването на 
материала. Освен това ограниченията по отношение на изследванията може да 
произтичат не от системата на правата на интелектуална собственост, а от разпоредби, 
съдържащи се в споразумения, подписани доброволно от изследователите.

Комисията ще продължи да следи въпроса и да събира информация, свързана с достъпа 
до изследвания в областта на биотехнологията.“

Оценката на Директива 2001/18, окончателният доклад от която ще бъде публикуван 
това лято, ще съдържа информация по този въпрос.

                                               
1 Член 15 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 година относно правната закрила на 
Общността на сортовете растения, OВ L 227, 1.9.1994 г.
2 Член 29 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 година относно правната закрила на 
Общността на сортовете растения, OВ L 227, 1.9.1994 г.


