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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0198/2012, внесена от Jean-Marie Sirvins, с френско 
гражданство, относно генетично модифицираните организми (ГМО) и 
пчеларството

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е един от многото в дългия списък от участници, подписали 
онлайн петиция относно несъвместимостта на ГМО и пчеларството. Петицията се 
отнася до издаденото наскоро съдебно решение на Съда на Европейския съюз от 6 
септември 2011 г. в отговор на три преюдициални заключения, представени пред него 
от съд в Бавария (Германия). Накратко в това съдебно решение се счита, че медът и 
другите хранителни добавки, съдържащи цветен прашец, произведен от ГМО, са 
хранителни продукти, които не могат да бъдат разпространявани без предварително 
разрешение. Вносителят на петицията счита, че в желанието си за печалби 
мултинационалните компании сега се опитват да използват различни стратегии, за да 
заобиколят това решение, и затова призовава Европейския съюз да бъде бдителен за 
такива маневри, както и Европейската комисия да изясни какво възнамерява да 
предприеме, за да ги предотврати. Самият той предлага редица мерки, които да бъдат 
приложени спешно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Комисията би желала да изясни последиците от решението на Съда на ЕС от 5 
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септември 2011 г.1 за меда, както от европейски произход, така и от трети държави. 
Медът, съдържащ прашец от генетично модифицирани растения, попада в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи. 
Това означава, че този цветен прашец трябва да бъде разрешен, и че медът, който го 
съдържа, трябва да отговаря на изискванията за етикетиране, определени в цитирания 
регламент.

По отношение на царевицата тип MON810, настоящото разрешение включва серия от 
хранителни употреби на царевицата сама по себе си, но не и използването на цветен 
прашец от нея в хранителни продукти, и по-конкретно в мед. Поради това Комисията 
започна редица действия, за да се гарантира безопасността на потребителите както и за 
разработване на практически решения за целия сектор на пчеларството. 

 На първо място, Комисията поиска от Европейския орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ) да представи научно обосновано становище относно безопасността на 
цветния прашец от царевица тип MON810, когато се намира в хранителни продукти. 
На 20 октомври 2011 г.2, ЕОБХ заключи, че прашецът от MON810 е толкова 
безопасен колкото всеки друг прашец от немодифицирана царевица. 

 Дружеството „Монсанто“ беше приканено да подаде заявление за издаване на 
разрешение за обхващане на употребата на прашец от MON810 в хранителните 
продукти. Това заявление се е получили в ЕОБХ на 12 март 2012 г. и понастоящем 
се разглежда. 

 В допълнение Съвместният изследователски център (JRC) на Комисията 
понастоящем разработва методи за откриване и количествено определяне на генно 
модифициран цветен прашец в мед, за да подпомогне държавите членки да отчетат 
последиците от решението на Съда на ЕС в рамките на своите контролни дейности.

 Комисията, която е наясно с повдигнатия в петицията въпрос относно съвместното 
съществуване на генетично модифицирани култури и пчеларството в Европа, 
поиска от Европейската служба за съвместно съществуване3 да актуализира 
съществуващите документи относно съвместното съществуване на генно 
модифицирани и традиционни култури, като се обърне специално внимание на 
проблемите на пчеларството и на разстоянията, които трябва да се предвидят, за да 
се избегне наличието на генно модифициран цветен прашец в меда в различна 
концентрация. Тази актуализация, която ще се осъществи в края на 2012 г., би 
трябвало да даде възможност на държавите членки да приемат, ако желаят, мерки, 
свързани със съвместното съществуване на генетично модифицирани култури и 
пчеларство, които да ограничават или да избягват наличието на цветен прашец от 
генетично модифицирани царевица и всякакви други растения в меда. 

 Комисията споделя мнението на вносителя относно необходимостта от задълбочена 
оценка на потенциалното въздействие на генетично модифицирани растения върху 
околната среда и особено върху пчелите. То е взето под внимание при оценки на 
въздействието на ГМО върху околната среда, като нецелеви организми. Въпреки 
това в текущия процес на преразглеждане на новите насоки на ЕОБХ относно 

                                               
1 Дело C-442/09 Karl Heinz Bablok e.a. / Freistaat Bayern.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2434.htm
3 http://ecob.jrc.ec.europa.eu/.
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оценката на въздействието на ГМО върху околната среда1 с цел подобряване на 
оценката на риска като се приемат по-подробни и ограничителни критерии, 
Комисията обръща специално внимание на въздействието върху пчелите, и по-общо 
върху насекомите опрашители. В този процес са тясно ангажирани ЕОБХ, 
държавите членки и заинтересованите страни. 

 Комисията постави началото на дебат относно потенциалната полза от изясняване в 
директивата относно меда2 на факта, че цветният прашец не е съставка, а по-скоро 
суровина за меда.

 На последно място Комисията би искала да подчертае, че следи с голямо внимание 
въпроса за взаимодействието между пестицидите и пчелите и че в този контекст са 
предприети редица действия, за да се сведе до минимум потенциалното въздействие 
върху здравето на пчелите.

Заключение
В заключение Комисията държи да подчертае значението, което отдава на 
гарантирането на безопасността на ГМО за здравето на хората и животните и за 
околната среда. Европейската процедура за оценка на ГМО е призната за най-строгата в 
света.
С оглед на всички изброени по-горе мерки Комисията счита, че безопасността на 
потребителите и правото им на прозрачност са напълно гарантирани, както и че 
последиците за пчеларството, породени от решението на Съда на ЕС от 6 септември 
2012 г., са на път да бъдат осъществени. Поради това Комисията счита, че не е 
оправдано да се преустанови, въз основа на гореспоменатото решение, на разрешението 
за отглеждане на царевица тип MON810, нито да се преустановят други процедури за 
получаване на разрешение за генетично модифицирани култури с оглед на тяхното 
отглеждане.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/120621.htm.
2 Директива 2001/110/ЕО относно меда;  L 10/47; 12.1.2002 г.


