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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0520/2011, внесена от Herbert Fürst, с германско гражданство, 
относно генетично модифицираните вещества

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за забрана на генетично модифицираните вещества. 
Вносителят споменава като пример генетично модифицираните картофи „Amflora”. 
Според вносителя на петицията тези картофи не могат да се различат от други картофи 
за консумация от човека в хранително-преработвателния сектор, така че (част от) 
„Amflora” може да попадне в хранителната верига. Според вносителя на петицията не е 
ясно дали устойчивостта на „Amflora” спрямо антибиотици има отражение върху 
устойчивостта на хората спрямо антибиотици.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Първоначално петицията е била изпратена до германския Бундестаг, който е дал 
подробен и обширен отговор на вносителя на петицията и я е предоставил за сведение 
на Европейския парламент.
Комисията е съгласна с въпросите, повдигнати от германския Бундестаг в неговия 
отговор до вносителя на петицията, относно генетично модифицираните картофи 
„Amflora”. Във връзка с това Комисията би искала да насочи комисията по петиции към 
съображенията, представени в нейното съобщение относно петиция 305/2010. Въпреки 
това, за да отговори напълно на загрижеността на вносителя на петицията, Комисията 
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би искала да предостави актуализиране на въпросите, споменати в горепосоченото 
съобщение.  

Във връзка с искането на Комисията, ЕОБХ публикува през август 2011 г. насоки 
относно мониторинг на околната среда след пускането на пазара на генетично 
модифицирани растения, които актуализираха нейното научно становище от 2006 г.
Комисията също така е поискала от ЕОБХ да анализира мониторинговия доклад 
относно „Amflora” от 2009 г. Приемането на становище се очаква до края на 2012 г.
През ноември 2010 г. ЕОБХ публикува своите актуализирани насоки за оценка на риска 
за околната среда относно ГМО. Комисията е започнала работа с държавите членки за 
преразглеждане и трансформиране на тези насоки в правни актове, одобрени от тях.


