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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0305/2010, внесена от Carola Twardella, с германско 
гражданство, относно нейните препоръки к ъ м  Парламента да 
преразгледа решението си за разрешаване на мащабното засаждане на 
генетично модифицирани картофи от „BASF“ и продажбата на 
генетично модифицирана царевица от „Monsanto“

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията призовава Парламента да преразгледа решението си за 
пускането на пазара на генетично модифицирани разновидности на картофи и 
царевица, като се позовава на липсата на резерви в цялостния подход по отношение на 
използването на ГМО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Първият аспект на петицията е свързан с разрешението за отглеждане на сорта картофи 
Amflora.

За да информира обществеността относно основните аспекти, свързани с разрешението 
за отглеждане на този сорт картофи, на 2 март Комисията е публикувала документ, 
озаглавен „Въпроси и отговори относно генетично модифицираните организми 
(ГМО)“1. В този документ Комисията обосновава своето решение както следва:

                                               
1 MEMO/10/58, 
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„Становището в полза на отглеждането на този сорт картофи за нишесте, издадено от 
Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), е издадено през февруари 
2006 г. Това становище потвърди благоприятното становище на Швеция от 2004 г. 
Оттогава Комисията много внимателно и сериозно обмисля ситуацията. По-специално, 
по време на своето заседание от 8 май 2008 г. членовете на Комисията взеха решение да 
поискат ново становище от EFSA. Целта беше Комисията да се сдобие с ново и 
авторитетно становище относно маркерния ген за антибиотична резистентност (ARM).
Членовете на Комисията посочиха също, че в случай на ново положително становище 
от страна на ЕОБХ, то ще бъде взето предвид при изготвянето на решенията.
На 11 юни 2009 г. ЕОБХ, в сътрудничество с учени от EMEA и ECDC, издаде ново 
положително становище. Когато анализът на това становище беше приключен, 
Комисията вече се намираше в преходния период, предизвикан от закъснението в 
прилагането на Договора от Лисабон. По тази причина беше решено, че ще бъде по-
подходящо работата по издаването на разрешение да продължи, когато обичайната 
дейност на Комисията в новия й състав бъде възобновена.
Предвид внимателното разглеждане, на което беше подложен този въпрос, а също и на 
факта, че понастоящем липсват нови съображения от научно естество, които да 
изискват по-нататъшна преценка, както и предвид многократно заявените научни 
становища, сегашният момент е подходящ за издаване на това разрешение. Тази стъпка 
отговаря също така и на принципа за отговорна иновация“

Разрешението за отглеждане на сорта картофи Amflora (Решение 2010/135/ЕО) 
предвижда по-нататъшно управление на риска, както и мерки за наблюдение, за да бъде 
гарантирано, че всякакви потенциални неблагоприятни въздействия върху околната 
среда ще бъдат щателно наблюдавани и разглеждани.

В рамките на настоящата петиция следва да бъде отбелязано също, че Комисията вече е 
имала възможност да информира Парламента относно различните аспекти, свързани с 
тези разрешения, като е отговорила на няколко парламентарни въпроси (вж. по-
специално отговорите, предоставени във връзка с въпроси с искане за писмен отговор 
1956/10 и 2754/10).
Вторият аспект на петицията е свързан с генетично модифицирани видове царевица от 
Monsanto
Следва да се отбележи, че, за разлика от информацията, съдържаща се в петицията, 
единствената генетично модифицирана царевица, която в момента се отглежда в ЕС с 
търговски цели, е „MON 810“. Нейната генетична модификация има за цел да осигури 
защита срещу европейския царевичен стъблен пробивач и не е свързана с устойчивост 
към хербицида Round Up.
Отглеждането на този вид генетично модифицирана царевица е било разрешено през 
1998 г. и днес съществуват повече от 150 различни негови разновидности, които са 
регистрирани в общия каталог на сортовете в ЕС. Тези разновидности са регистрирани 
от различни предприятия, произвеждащи семена. Тази информация показва, че 
предприятията, произвеждащи семена, извършват чрез традиционно отглеждане 
генетични модификации в различни сортове, които са пригодени към различните 
земеделски условия в регионите, където се отглеждат.
                                                                                                                                                  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&ag
ed=0&language=DE&guiLanguage=fr
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През 2009 г. царевицата MON810 е била отглеждана в 5 държави-членки: Испания, 
Чешката република, Румъния, Португалия и Словакия. Испания обработва около 80 % 
от общата площ в ЕС, използвана за отглеждането на MON810 (около 100 000 ha). За 
сравнение, 6 държави-членки (Австрия, Унгария, Франция, Гърция, Германия и 
Люксембург) са приели предпазни мерки и са забранили отглеждането на генетично 
модифицираната царевица MON810 на своя територия.
В момента е в ход процедурата по подновяване на разрешението, издадено от ЕС. През 
август 2009 г. ЕОБХ издаде благоприятно становище и Комисията обмисля следващите 
стъпки съгласно процедурата по комитология.
Третият аспект на петицията е свързан с отрицателното въздействие, което 
отглеждането на генетично модифицирани организми може да окаже върху 
традиционното или биологичното производство.

Необходимостта от осигуряване на избор за потребителите и производителите между 
традиционната, биологичната и генетично модифицираната продукция, е основен 
аспект на политиката на ЕС. Това беше демонстрирано наскоро чрез приемането на 
Препоръка на Комисията от 13 юли 2010 година 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 тях1.
Точка 1.1 от тази Препоръка очертава мнението на Комисията по въпроса:

„Отглеждането на ГМО в ЕС има отражение върху организирането на земеделската 
продукция. От една страна, възможността за случайното наличие на генетично 
модифицирани (ГМ) култури в генетично немодифицираните (традиционните и 
биологичните) поставя въпроса за това как може да се гарантира изборът на 
производителя по отношение на различните видове продукция. По принцип 
земеделските производители би трябвало да могат да отглеждат вида земеделска 
култура, който те изберат — било то ГМ култури, традиционни или биологични 
култури. Тази възможност следва да бъде комбинирана с желанието на някои 
земеделски производители и оператори да гарантират, че в отглежданите от тях 
култури има наличие на ГМО във възможно най-малка степен.

От друга страна въпросът е свързан и с избора на потребителите. За да се предостави на 
европейските потребители избор между ГМ храни и храни, които са генетично 
немодифицирани, трябва да има не само система за проследяване и етикетиране, която 
да функционира нормално, но и земеделски сектор, който може да предостави 
различните видове продукти. Способността на хранително-вкусовата промишленост да 
предлага голям избор на потребителите върви ръка за ръка със способността на 
земеделския сектор да поддържа различни системи на производство.
Случайното наличие на ГМО над допустимите прагове, предвидени в 
законодателството на ЕС, поражда необходимостта култури, за които е било 
предвидено да бъдат генетично немодифицирани, да бъдат етикетирани като 
съдържащи ГМО 2. Това може да доведе до икономически загуби поради по-ниска 
                                               
1 ОВ C 200, 22.7.2010 г, стр. 1.
2 В съответствие с членове 12 и 24 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 задължението 
за етикетиране не се прилага за храни/фуражи, съдържащи материали, които съдържат, 
състоят се или са произведени от ГМО в съотношения, не по-високи от 0,9 % от: i) 
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пазарна цена на ГМ културите или поради трудности при продаването им. Освен това е 
възможно да се появят допълнителни разходи за земеделските производители, ако те 
трябва да приемат системи за мониторинг и мерки за свеждане до минимум на 
смесването на ГМ и генетично немодифицирани култури.

Евентуалните икономически загуби за производителите на конкретни земеделски 
продукти, като биологичните продукти, не са задължително ограничени до 
надвишаване на прага за етикетирането, определен от законодателството на ЕС на ниво 
0,9 %. В някои случаи — и в зависимост от търсенето на пазара и от съответните 
разпоредби на националното законодателство (напр. някои държави-членки може да са 
разработили национални стандарти за различни видове етикетиране на продукти без 
ГМО), наличието на следи от ГМО в дадени култури, предназначени за храни, макар и 
със стойности под 0,9 %, може да причини икономически щети за операторите, които 
желаят да ги предложат на пазара като несъдържащи ГМО.
Още повече, че наличието на примеси на ГМО имат конкретно въздействие за 
производителите на конкретни продукти, като например земеделските производители 1, 
отглеждащи биологични култури, което има отражение и за крайния потребител 2. Тъй 
като такова производство често е по-скъпо, възможно е да са необходими по-сериозни 
усилия при осигуряване на отделяне на културите, за да се избегне наличие на ГМО и 
така да се гарантира свързаното с това увеличение на цената. Освен това ограниченията 
на местно ниво и местните особености в някои географски области може да направят 
много трудно и скъпо ефективното задоволяване на тези нужди от отделяне.
Следователно е необходимо да се признае, че държавите-членки се нуждаят от 
достатъчно гъвкавост, за да вземат предвид конкретните си регионални и местни нужди 
по отношение на отглеждането на ГМО, за да се постигне възможно най-ниското ниво 
на наличие на ГМО в биологичните и другите видове култури, когато по други начини 
не могат да бъдат постигнати достатъчни нива на чистота.”

Заключения
На първо място Комисията би желала да потвърди, че счита опазването на здравето и 
околната среда за въпроси от върхов приоритет и е заявила готовност да гарантира, че 
генетично модифицирани семена, храни и фуражи ще бъдат допускани единствено след 
обстойна оценка на риска, която да показва, че няма вероятност те да окажат 
отрицателно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху 
околната среда. Законодателството на ЕС също така е въвело мониторинг и други 
изисквания за управление на риска, за да гарантира адекватното идентифициране на 
                                                                                                                                                  
хранителните съставки, разглеждани индивидуално; или ii) храната, състояща се от 
една единствена съставка; или iii) фуража и за всяка съставка, от която той се състои, 
при условие че това наличие е случайно или технически неизбежно.
1 В съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното 
производство и етикетирането на биологични продукти ГМО не се използват при 
биологичното производство, включително за семена, храни или фуражи (член 9, 
параграф 1). Целта е биологичните продукти да съдържат възможно най-малко ГМО 
(вж. съображение 10).
2 COM(2009) 153 — Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент 
относно съвместното съществуване на генетично модифицирани култури с 
традиционното и биологичното земеделие.
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потенциални неблагоприятни ефекти върху здравето и околната среда, както и 
справянето с тях след пускането на пазара на даден вид генетично модифициран 
организъм.
На 13 юли 2010 г. Комисията въведе нов подход на ЕС към отглеждането на ГМО, като 
предложи законодателство, което комбинира научнообоснована система на ЕС за
издаване на разрешения със свободата на държавите-членки сами да решават дали да 
отглеждат ГМО на територията си. Основна част от този нов подход е една нова 
препоръка, отчитаща необходимостта от предоставяне на избор на потребителите и 
производителите между традиционна, биологична или генетично модифицирана 
продукция. 

В предстоящите месеци и години Комисията ще продължи да търси подобрения в 
областта на оценката и проследяването на процеса на отглеждане на ГМО. Комисията 
скоро ще започне работа с държавите-членки върху подобрения в областта на оценката 
на защитата на околната среда въз основа на преработените насоки на ЕОБХ, които се 
очаква да бъдат публикувани през ноември 2010 г. Комисията обмисля също така и как 
да гарантира по-засилено наблюдение на околната среда след пускането на генетично 
модифицирани култури на пазара.


