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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0448/2011, внесена от Marie-Joëlle Chaillol, с френско гражданство, 
относно разпространението на генетично модифицирани организми 

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява сериозна загриженост от разпространението на 
генетично модифицирани организми. Тя твърди, че ГМО могат да се използват за 
негласното вкарване на вируси в човешкия геном. Тези вируси впоследствие биха се 
активирали от химичен сигнал, като по този начин могат да се доминират цели групи от 
населението. Вносителката на петицията твърди, че няма гаранции, че това няма да се 
случи. Тя също така счита, че използването на пестициди крие големи опасности. 
Предвид факта, че дружествата, които произвеждат тези продукти, неизменно отричат, 
че те са токсични, тя изразява сериозна загриженост поради това, което те вършат с 
ГМО, които те също така произвеждат. Вносителката на петицията вижда подобни 
опасности и при използването на наночастици. Тя призовава за спирането на 
изследванията по отношение на и разпространението на ГМО, пестициди и 
наночастици.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Коментари на Комисията относно петицията

ГМО
Наборът от правила на Европейския съюз за отглеждането и използването на генетично 
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модифицирани храни/фуражи има за цел да защити здравето на потребителите и 
околната среда. Първата правна рамка на ЕС бе приета в началото на 90-те години на 
миналия век и бе утвърдена с приемането на Директива 2001/18/ЕО относно 
съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда 
и на Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи. 
Съгласно тази регулаторна рамка Европейският орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ), който е съставен от високопоставени независими научни експерти, отговаря за 
оценката на всички потенциални рискове от ГМО, като взема предвид достиженията на 
науката. Определени генетично модифицирани организми могат да бъдат разрешени, 
единствено ако тази оценка е положителна. Днес този процес на разрешаване се счита 
за един от най-стриктните и най-всеобхватните за заявителите за въвеждане на ГМО в 
цял свят.

В действителност на Комисията не са известни случаи на увреждане на здравето на 
хора или животни след въвеждането на ГМО на световния пазар в средата на 90-те 
години на миналия век.
В допълнение към дейностите си за оценка на безопасността и за разрешаване на 
генетично модифицирани продукти, чрез своите рамкови програми за научни 
изследвания Европейската комисия е финансирала над 130 проекта от 1982 г. насам, 
които разглеждат общата биологична безопасност на генетично модифицираните 
организми. Нито един от тези изследователски проекти, включващи повече от 500 
независими европейски и международни изследователски групи, не стигна до 
заключението, че ГМО са по-опасни отколкото конвенционалните или биологичните 
култури. Резултатите от тези изследователски проекти са публикувани и са достъпни 
чрез следните връзки: http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/ и

http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf.
В съответствие с научните постижения биологичната безопасност на ГМО продължава 
да бъде предмет на настоящи и бъдещи изследователски проекти, финансирани от ЕС.
Освен проверяването на биологичната безопасност на ГМО, други проекти, 
финансирани по рамковите програми за научни изследвания, също допринесоха за 
създаването на по-фундаментални знания относно функционирането на биологичните 
системи, които днес се използват за справяне с големи световни предизвикателства. 
Тези предизвикателства например включват борбата срещу HIV, в която проектът 
Pharma-Planta1 постигна значителен напредък, който в бъдеще може да улесни 
превенцията на предаването на болестта.

Продажбата и употребата на пестициди за растителна защита в Съюза са обект на 
цялостна оценка на риска, в която участва Европейският орган за безопасност на 
храните (ЕОБХ), както и на строги процедури за издаване на разрешения. В миналото 
Директива 91/414/ЕИО определяше правната рамка, която предвиждаше, че могат да се 
продават само тези вещества, за които е доказано, че употребата им, както и техните 
остатъци в хранителната верига са безопасни за човешкото здраве, здравето на 
животните и околната среда.

Междувременно тази директива беше заменена с Регламент (ЕС) № 1107/2009, който 
                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40
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съдържа по-строги изисквания. Той предвижда например, че вещества, пораждащи 
особена загриженост, като канцерогенни вещества, мутагенни вещества, вещества, 
които водят до ендокринни смущения или са токсични за репродукцията, не могат да 
бъдат одобрени, освен ако излагането на хората на тези вещества е незначително. Този 
регламент също така установява механизъм за замяна на по-токсичните пестициди с по-
безопасни (включително с нехимични) алтернативи.

Наночастици

Наночастиците обикновено се определят като частици с размери, вариращи от 1 до 100 
nm. Като такива, наночастиците възникват по естествен начин в околната среда или 
случайно в резултат на човешката дейност, или специално се създават. Те обхващат 
огромна гама от продукти, от емулсии и естествени вещества до много сложни 
фармацевтични продукти и от съставки на бои, присъстващи на пазара в продължение 
на десетилетия, до новоразработени материали за опазване на околната среда 
(възстановяване, икономии на енергия и др.).
Така например, нанотехнологиите позволиха извършване на ранна диагностика на 
хронични заболявания и подобряване на средствата, подпомагащи слуха и зрението, 
които могат да подобрят качеството на живот на възрастните хора. В рамките на 
проекта NANOEAR бяха разработени терапии за заболявания на вътрешното ухо на 
базата на наночастици, които могат да бъдат насочвани, да се разграждат в околната 
среда и да бъдат проследени и които водят до контролирано освобождаване на 
лекарства, което донесе революционна промяна в лечението на вътрешното ухо. В 
областта на енергетиката нанотехнологиите се използват за разработване на батерии и 
горивни клетки с висока енергийна ефективност, както и за олекотени автомобили, 
което позволява напредък към транспортна система с ниски емисии на въглерод.
Безопасното и отговорно развитие на нанотехнологиите е политиката, която се следва 
през последните години. За тази цел от 2004 г. насам са финансирани около 40 проекти 
за безопасност на нанотехнологиите, които представляват обща инвестиция в размер на 
185 милиона евро (от които 130 милиона евро от бюджетите на Шестата рамкова 
програма (FP6) и Седмата рамкова програма (FP7)). Досега не са установени 
убедителни доказателства, че наноматериалите като цяло са по-опасни от 
съществуващите продукти. Необходими са обаче още научни изследвания, за да се 
установи дали има възможни опасни наноматериали, степента, до която са изложени 
хората и околната среда, и начините за овладяване на свързаните с тях рискове. 
Научните резултати от тези проекти свободно се разпространяват чрез научни 
публикации и чрез годишно публикуване на ръководството на групата по 
нанобезопасност (http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-cluster-
compendium.html).

Европейската комисия следва последователен регулаторен подход, чиято 
кулминационна точка е текущото преразглеждане на обхвата на действащото 
законодателство за наноматериалите. Тя ще съобщи дали и как следва да бъде 
адаптирано тяхното прилагане във връзка с най-новите потвърдени научни резултати.

Заключение
В заключение, настоящата правна рамка за разрешаване на ГМО от страна на ЕС, 
заедно с въведените правила и процедури за оценка на риска от ГМО, се счита за най-
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стриктната и най-всеобхватната в цял свят. При изследванията на биологичната 
безопасност, финансирани от ЕС през последните 25 години, не беше установено, че 
ГМО са по-опасни отколкото конвенционалните или биологичните култури. И накрая, 
малък брой удивителни примери илюстрират забележителните ползи, които ГМО могат 
да донесат при определени обстоятелства.
По отношение на специално създадените наночастици и наноматериали, новите 
технологии, при които те се използват, са неразривно свързани с нови ползи, които те 
носят за обществото, но както при всяка нова технология, всички възможни рискове 
трябва да бъдат надлежно разгледани. Подходът за управление на риска, следван 
понастоящем, е да се гарантира въвеждането на ефективни защитни мерки срещу 
рисковете, свързани с нови технологии, както и да се избегнат непредвидените и 
вредни последствия от иновативни потребителски и модифицирани продукти.


