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Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0343/2012, внесена от Wiebke Reinhardt, с германско гражданство, 
подкрепена от 2504 подписа, относно единно етикетиране на генетично 
модифицирани фуражи и хранителни продукти

Петиция 0807/2012, внесена от Michael Groß-Hardt, с германско
гражданство, относно етикетирането на храните 

1. Резюме на петиция 0343/2012

Вносителката на петицията пледира за въвеждане на единно етикетиране на генетично 
модифицирани фуражи и хранителни продукти, както и за техни производни продукти. 
Тя е на мнение, че с цел опазване на общественото здраве трябва да бъде поддържана 
максимална прозрачност при информирането на потребителите относно наличието на 
генетично модифицирани съставки в продуктите. Следва да се постигне и 
информираност относно въздействието на генетичното модифициране на фуражи и 
хранителни продукти върху здравето, както научните изследвания в тази област би 
трябвало да обхващат поне две поколения. Вносителката счита, че недостатъчното 
информиране представлява заплаха за правото на физическа неприкосновеност.

Резюме на петиция 0807/2012

Вносителят на петицията призовава за ясно етикетиране на храните, използвайки 
големи червени букви, за да се информират потребителите за наличието на генетично 
модифицирани съставки и/или „наночастици”, с което да им се осигури възможност да 
направят информиран избор. Вносителят поддържа мнението, че не са представени 
достатъчно доказателства за безвредността на ГМО и нанотехнологиите, което води до 
употребата на по-големи количества пестициди. Той също така изразява опасения 
относно възможното замърсяване на култури без ГМО със семена от намиращи се в 
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близост полета, на които се отглеждат култури с ГМО. Вносителят поддържа мнението, 
че наличието на ГМО и наночастици в храната е нежелателно и ненужно.

2. Допустимост

0343/2012 : Обявена за допустима на 4 юли 2012 г.
0807/2012 : Обявена за допустима на 18 октомври 2012 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Относно генетично модифицираните организми (ГМО)
Комисията категорично се ангажира да гарантира, че генетично модифицираните храни и 
фуражи  се разрешават единствено, когато отсъства риск те да увредят здравето на хората 
и животните, или околната среда.  За тази цел законодателството на ЕС предвижда 
подробна регулаторна рамка относно ГМО и по-конкретно Регламент (ЕО) № 1829/20031

и Директива 2001/18/EC2 на Европейския парламент и на Съвета. В съответствие с 
посочената уредба, всеки ГМО преди да бъде пуснат на пазара на ЕС, трябва да премине 
през специална оценка на безопасността, отговаряща на най-високите възможни 
стандарти на. Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) с цел защита на 
здравето на хората и животните, и опазване на околната среда. В тази оценка значителна 
роля играят и държавите членки.

Трябва да се подчертае, че заедно с данните за безопасността, предоставени от 
кандидата, с цел осъществяването на оценка си, ЕОБХ наблюдава и взима под внимание 
и вече публикувани вече проучвания.  Този процес гарантира, че съответните данни са 
били взети предвид от ЕОБХ при изготвянето на заключение относно безопасността на 
ГМО.   Комисията може също да поиска от ЕОБХ да оцени всяко независимо проучване, 
което може да бъде представено на вниманието й след приемането на научно становище. 
В допълнение оценката на потенциалните рискове за здравето и околната среда не 
приключват с процедурата на оценка. Всъщност, след като се издаде разрешение даден 
ГМО да ес използва за храна и фураж или култивиране, потенциалните ефекти от 
генетично модифицираните насаждения върху околната среда, включително тези, които 
не могат да се предвидят, се наблюдават.  Резултатите от наблюдението се оценяват, за 
да се прецени дали е необходимо преразглеждане на условията за издаване на 
разрешение. 

Следва също да се изясни, че устойчивите на хербициди култури са създадени, за да 
бъдат устойчиви на определен вид хербицид.  Това само по себе си не означава, че 
спрейовете за устойчивите на хербициди култури ще се ползват по-често, отколкото 
при конвенционалните култури. Освен това в Европейския съюз не е разрешено 
отглеждането на устойчиви на хербициди култури и поради това липсва практически 
опит относно потенциалното въздействие, което тези култури могат да окажат върху 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година 

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.
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общите количества на използваните хербициди.  Все пак, следва да се изтъкне, че по 
време на оценката на риска на генетично модифицираните култури за целите на 
отглеждането, оценката на въздействието върху околната среда (незабавно, забавено, 
пряко и непряко) на използваните специфични техники, включително промяната на 
хербицидни практики, е част от процеса и се взема предвид при предоставянето на 
разрешение.  

Комисията изразява съгласие с вносителите на петициите относно необходимостта 
потребителите надлежно да бъдат информирани за наличието на разрешение за ГМО в
храните и фуражите, като им позволи да направят информиран избор за покупка.  
Законодателството относно ГМО вече гарантира, че потребителите са цялостно 
информирани относно наличието на ГМО в храните и фуражите.  Регламент (ЕО) № 
1829/2003 предвижда, че всички продукти, съдържащи, състоящи се или произведени 
от ГМО, са подходящо етикетирани.  Изключение се допуска единствено, когато 
храните и фуражите съдържат материал, който съдържа, състои се или е произведен от 
ГМО в съотношение, което не надвишава 0,9% от съставка на храната или фуража, 
анализирана поотделно, или храна/фураж, който съдържа една-единствена съставка, 
при условие, че това присъствие е иманентно и технически неизбежно.   
Законодателят реши, че Регламент (ЕО) №1829/2003 се прилага единствено за храни и 
фуражи, произведени от ГМО, но не и за храни  и фуражи, произведени с ГМО.  
Определящият фактор е дали материалът, получен от генетично модифициран изходен 
материал присъства в храната или фуража. Следователно продуктът, получен от 
животинска храна с ГМО, като например яйца, месо или млечни продукти, не подлежи 
нито на изискванията за получаване на разрешение, нито на изискванията за 
етикетиране, посочени в регламент (съображение 16).   Вследствие на петиция от 2007 
г., внесена от НПО Грийнпийс, в която се призовава за етикетиране на продуктите, 
получени от животински храни с ГМО, Комисията поиска ЕОБХ да изясни дали 
трансгените или техните продукти могат да бъдат включени в животински тъкани или 
продукти, като се има предвид еволюцията на рекомбинантния протеин и на ДНК в 
гастроинтестиналния тракт на добитъка.  
На 19 юли 2007 г., след задълбочен анализ на наличните научни доказателства ЕОБХ 
публикува изявление1, съдържащо заключението, че: 

 биологично активни гени и протеини в различни количества представляват 
обичайни съставки на храната и фуражите. След поглъщането им, в 
гастроинтестиналния тракт на животните се наблюдава бързо разграждане на 
къси ДНК или пептидни фрагменти.  

 Към момента, голям брой експериментални проучвания с животни са показали, 
че частици от рекомбинантна ДНК или протеини, извлечени от генетично 
модифицирани насаждения не са открити в тъкани, течности или хранителни 
продукти от селскостопански животни като бройлери, добитък, прасета или 
пъдпъдъци.  

Въз основа на гореизложеното Комисията заключи, че е целесъобразно да се запази 
сегашния законодателен подход. 

Предвид на горепосоченото, законодателството на ЕС не забранява използването на 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/744.pdf
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етикети „не съдържа ГМО”, които да указват, че хранителните съставки не съдържат 
генетично модифицирани култури или не са били произведени с използването на ГМО, 
при условие, че те спазват общите правила относно етикетирането на храни (Директива   
2000/13/ЕО1). Посоченото етикетиране се прилага в редица държави членки и 
Комисията започна проучване с цел по-доброто разбиране на обхвата и спецификата на 
посоченото етикетиране в ЕС и за да оцени необходимостта от евентуална 
хармонизация в областта. Резултатите от проучването ще бъдат публикувани в 
началото на 2013 г.

Комисията се съгласява с вносителите относно факта, че конвенционалните и 
органичните култури следва да бъдат предпазени от смесването им с ГМО. Тази 
загриженост намира израз в законодателството относно ГМО, като се има предвид че 
член 26а от Директива 2001/18/ЕО2 предвижда, че държавите членки мога да прилагат 
мерки за съвместно съществуване, за да избегнат наличието на ГМО в 
конвенционалните и органичните култури.  През юли 2010 г. Комисията публикува 
препоръка относно насоките за разработване на национални мерки за съвместно 
съществуване3 и  Европейската служба за съвместно съществуване подпомага 
държавите членки при определянето и прилагането на посочените мерки за съвместно 
съществуване. 

Накрая Комисията осъзнава, че много европейски граждани са засегнати от 
отглеждането на ГМО в рамките на ЕС по причини, които не са свързани само с 
безопасността. Поради това Комисията публикува през юли 2010 г. предложение за 
регламент, който разрешава на държавите членки да забранят или ограничат 
отглеждането на ГМО на част от своята територия или на цялата си територии по 
причини, различни от рисковете за здравето и околната среда4.  Посоченото 
предложение е в процес на обсъждане от Европейския парламент и Съвета.
Относно наличието на наночастици в храните
Специално създадените наноматериали, когато умишлено са инкорпорирани в храните 
при производството им, подготовката или обработването, трябва да бъдат безопасни 
при пускането им на пазара в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите принципи и изисквания 
на законодателството в областта на храните. 5

В съответствие с действащия Регламент (ЕО) № 258/97 относно нови храни и нови 
хранителни съставки, като специално създадените наноматериали, които са били 
произведени чрез неизползван през май 1997 година производствен процес, в случаите, 
при които този процес поражда значителни промени в състава или структурата, се 
изисква разрешение преди пускането му на пазара на ЕС, което да се основава на 
научна оценка на риска. 
Комисията изразява съгласие с вносителите на петициите относно необходимостта 
                                               
1 Директива 2000/13/ЕО за сближаване на законодателството на държавите-членки относно  

етикетирането, представянето и рекламата на храните. OВ L 109, 6.5.2000 г.
2 OВ L 106, 17.4.2001 г.
3 OВ C 200/1, 22.7.2010 г.
4 COM(2010) 375 окончателен, 13.7.2010 г.   

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf
5 OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
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потребителите да бъдат информирани за наличието на наноматериалин в храните.  Тази 
необходимост беше призната в новия Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето 
на информация за храните на потребителите1, който ще започне да се прилага на 13 
декември 2014 година.  Последният регламент изрично предвижда, че всички съставки, 
които са налице под формата на „специално създадени наноматериали”, трябва ясно да 
се обозначават в списъка на съставките. Наименованията на тези съставки се 
придружават от думата „нано” в скоби2. За тази цел регламентът определя „специално 
създадените наноматериали” като всеки специално произведен материал с едно или 
повече измерения от порядъка на 100 nm или по-малко, или който е съставен от 
обособени функционални части, вътре или на повърхността, много от които са с един 
или повече размери от порядъка на 100 nm или по-малко, включително структури, 
агломерати или агрегати, които могат да имат размери, надвишаващи 100 nm, но които 
запазват свойствата, характерни за наномащаба. Накрая, за да гарантира, че 
задължителната информация, присъстваща на опаковката на храните или на 
прикрепения към тях етикет може да се чете ясно, регламентът изисква минимален 
шрифт от 1,2 мм и минимален шрифт от 0,9 мм за опаковки или контейнери, чиято 
максимална повърхност е под 80 cm².
В заключение Комисията би искала отново да подчертае цялостния си ангажимент за 
гарантиране на безопасността на ГМО за здравето и околната среда.  Европейският 
процес на оценка на риска е признат за един от най-стриктните в света. Европейското 
законодателство изисква също така продуктите, съдържащи, състоящи се или 
произведени от ГМО да бъдат ясно етикетирани. Следователно въз основа на 
гореизброените мерки, Комисията счита, че правата на потребителите относно 
безопасността и цялостната и прозрачна информация по отношение на ГМО са изцяло 
спазени.
По отношение на нанотехнологиите Комисията счита, че новият Регламент (ЕС) 
№1169/2011 установява всеобхватна правна уредба, която предоставя отговор на  
повдигнатите от вносителите възражения. 

                                               
1 OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.
2 Член 18, параграф 3 от Регламент (EС) № 1169/2011.


