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Изменение 1
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Джулия Мои, Лидия Сенра Родригес, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 114 и член 291, 
параграф 3 от него,

Or. en

Обосновка

За да се подобри процедурата за разрешение на ГМО е необходимо да се промени 
Регламент 182/2011, който се основава на член 291, параграф 3.

Изменение 2
Норберт Ердьос

Предложение за регламент
Параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Призовава Комисията, в рамките 
на половин година от приемането на 
решението си, да представи 
законодателно предложение за 
ограничаване или забрана за 
използване на ГМ храни и фуражи на 
равнището на Съюза или на 
държавите членки, което е 
съобразено с правото на Европейския 
съюз и международните задължения 
на Европейския съюз, и което 
съдържа рационални и практически 
осъществими разпоредби;
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Or. hu

Изменение 3
Норберт Ердьос

Предложение за регламент
Параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Призовава Комисията да изготви 
предложения за увеличаване на 
европейското производство на 
фуражи и за възможно най-скорошно 
слагане на край на сериозния недостиг 
на самодостатъчност по отношение 
на фуражите в Европа; счита, че 
Комисията следва да представи тези
предложения най-късно в рамките на 
междинния преглед на Общата 
селскостопанска политика;

Or. hu

Изменение 4
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Лидия Сенра Родригес,Джулия Мои, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) И с Директива 2001/18/ЕО, и с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 се 
установява централизирана процедура 
на равнището на Съюза, при която 
Комисията е оправомощена да приема 
решения за изпълнение за предоставяне 
на разрешения или за отказ на 
разрешения по заявления за разрешения 
за ГМО и ГМ храни и фуражи въз 
основата на оценка на потенциалните 
рискове, които те могат да 

(2) И с Директива 2001/18/ЕО, и с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 се 
установява централизирана процедура 
на равнището на Съюза, при която 
Комисията е оправомощена да приема 
решения за изпълнение за предоставяне 
на разрешения или за отказ на 
разрешения по заявления за разрешения 
за ГМО и ГМ храни и фуражи въз 
основата на оценка на потенциалните 
рискове, които те могат да 
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представляват за здравето на хората или 
на животните или за околната среда. В 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 се 
предвижда също така, че могат да 
бъдат взети предвид други законни 
фактори, когато е целесъобразно.

представляват за здравето на хората или 
на животните или за околната среда. 
Както Регламент (ЕО) № 1829/2003, 
така и Регламент (ЕО) № 178/2002
изискват Комисията да вземе предвид
други законни фактори, когато 
представя проект за решение. 

Or. en

Изменение 5
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Лидия Сенра Родригес,Джулия Мои, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Използването на генното 
инженерство в растения и храни и 
фуражи е тема, която поражда 
разделение на мненията в държавите 
членки и това е отразено в процеса на 
вземане на решения преди 
разрешаването на ГМО и ГМ храни и 
фуражи. След датата на прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1829/2003
резултатите от гласуването в комисиите 
или Съвета показват, че досега не е било 
постигано квалифицирано мнозинство 
нито за, нито против разрешението на 
тези продукти. Ето защо в края на 
процедурата Комисията е приемала 
разрешения в съответствие с 
приложимото законодателство без 
становището на комитета на държавите 
членки.

(4) Използването на генното 
инженерство в растения и храни и 
фуражи е тема, която поражда 
разделение на мненията в държавите 
членки и това е отразено в процеса на 
вземане на решения преди 
разрешаването на ГМО за отглеждане 
и на ГМ храни и фуражи. Резултатите 
от гласуването в комисиите или Съвета 
показват, че досега не е било постигано 
квалифицирано мнозинство нито за, 
нито против разрешението на тези 
продукти. До този момент Комисията е 
приемала разрешения в съответствие 
с приложимото законодателство без 
становището на комитета на държавите 
членки. Въпреки това, тъй като 
въпросът е много чувствителен за 
европейските граждани, Комисията 
се нуждае от ясно указание за това, 
как трябва да действа в такива 
случаи. Следователно Регламент 
182/2011 трябва да бъде променен.

Or. en
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Изменение 6
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Джулия Мои, Лидия Сенра Родригес, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) След като даден ГМО или ГМ 
храни и фуражи бъдат разрешени в 
съответствие с Директива 
2001/18/ЕО или Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, държавите членки не 
могат да забраняват, ограничават 
или възпрепятстват свободното 
обращение на този продукт на своята 
територия освен в съответствие със 
строги условия, които са предвидени в 
правото на Съюза, като от тях се 
изисква да представят доказателства 
за сериозен риск за здравето или за 
околната среда. Някои държави 
членки са се позовавали на 
предпазните клаузи и спешните 
мерки, предвидени съответно в член 
23 от Директива 2001/18/ЕО и член 34 
от Регламент (ЕО) № 1829/2003. Други 
държави членки са използвали 
процедурата на уведомяване, 
предвидена в член 114, параграфи 5 и 6 
от ДФЕС, която изисква 
представянето на нови научни 
доказателства, свързани със 
защитата на околната или 
работната среда. Други държави 
членки са приели едностранни 
забрани. Някои от тези мерки са 
оспорвани пред националните 
юрисдикции или Съда на Европейския 
съюз.

заличава се

Or. en
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Изменение 7
Едуар Феран, Филип Лоазо

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) След като даден ГМО или ГМ храни 
и фуражи бъдат разрешени в 
съответствие с Директива 2001/18/ЕО 
или Регламент (ЕО) № 1829/2003,
държавите членки не могат да 
забраняват, ограничават или 
възпрепятстват свободното обращение 
на този продукт на своята територия 
освен в съответствие със строги 
условия, които са предвидени в 
правото на Съюза, като от тях се 
изисква да представят доказателства 
за сериозен риск за здравето или за 
околната среда. Някои държави 
членки са се позовавали на 
предпазните клаузи и спешните 
мерки, предвидени съответно в член 
23 от Директива 2001/18/ЕО и член 34 
от Регламент (ЕО) № 1829/2003. Други 
държави членки са използвали 
процедурата на уведомяване, 
предвидена в член 114, параграфи 5 и 6 
от ДФЕС, която изисква 
представянето на нови научни 
доказателства, свързани със 
защитата на околната или 
работната среда. Други държави 
членки са приели едностранни 
забрани. Някои от тези мерки са 
оспорвани пред националните 
юрисдикции или Съда на Европейския 
съюз.

(5) След като даден ГМО или ГМ храни 
и фуражи бъдат разрешени в 
съответствие с Директива 2001/18/ЕО 
или Регламент (ЕО) № 1829/2003, 
държавите членки не могат да 
забраняват, ограничават или 
възпрепятстват свободното обращение 
на този продукт на своята територия.

Or. fr

Изменение 8
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Лидия Сенра Родригес,Джулия Мои, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
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Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тази ситуация беше променена 
наскоро по отношение на ГМО за 
отглеждане поради приемането на 13 
март 2015 г. на Директива (ЕС) 
2015/41214, с която се изменя 
Директива 2001/18/ЕО, за да се даде 
възможност на държавите членки да 
ограничават или забраняват 
отглеждането на ГМО на своя 
територия. Основната цел на новите 
разпоредби е да се даде възможност 
на държавите членки да решат дали 
желаят да позволят отглеждането 
на ГМО на своята територия, без да 
засегнат оценката на риска, 
предвидена в системата на Съюза за 
разрешение на ГМО. Тяхната цел 
беше да се осигури повече 
предсказуемост за стопанските 
субекти и да се ограничи 
позоваването от държавите членки 
на предпазните клаузи, предвидени в 
член 23 на Директива 2001/18/ЕО и 
член 34 от Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003. Очакваше се също така, 
че тези изменения ще имат 
положително въздействие върху 
процеса на вземане на решения за 
разрешаването на ГМО за 
отглеждане.

заличава се

__________________
14 Директива (ЕС) 2015/412 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 март 2015 г. за изменение на 
Директива 2001/18/ЕО относно 
възможността държавите членки да 
ограничават или забраняват 
отглеждането на генетично 
модифицирани организми (ГМО) на 
своя територия (ОВ L 68, 13.3.2015 г., 
стр. 1).
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Or. en

Изменение 9
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Джулия Мои, Лидия Сенра Родригес, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Основанията, които налагат 
измененията на Директива 
2001/18/ЕО с Директива (ЕС) 2015/412 
по отношение на ГМО за отглеждане, 
са от значение и за други ГМО и ГМ 
храни и фуражи, попадащи в обхвата 
на Регламент (ЕО) № 1829/2003. На 
практика резултатите от 
гласуването по решението за 
изпълнение за разрешението на 
продукти, попадащи в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 и които 
не са за отглеждане, в съответния 
комитет или в Съвета, е винаги „без 
становище“ (няма квалифицирано 
мнозинство нито за, нито против 
разрешението), като има и държави 
членки, в които употребата на тези 
продукти е забранена. Като се вземат 
предвид тези въпроси, е целесъобразно 
да се измени Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, за да се даде възможност 
на държавите членки да ограничат 
или забранят употребата на ГМО и 
ГМ храни и фуражи за цялата или за 
част от своята територия въз основа 
на неопровержими основания, 
съвместими с правото на Съюза, но 
които не са свързани с рискове за 
здравето на човека и на животните и 
за околната среда, тъй като те вече 
са оценени на равнището на Съюза в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003. Тази възможност не 

заличава се
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следва да се прилага за ГМО за 
отглеждане, които вече са обхванати 
от измененията, направени на 
Директива 2001/18/ЕО с Директива 
(ЕС) 2015/412.

Or. en

Изменение 10
Едуар Феран, Филип Лоазо

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Основанията, които налагат 
измененията на Директива 2001/18/ЕО с 
Директива (ЕС) 2015/412 по отношение 
на ГМО за отглеждане, са от значение и 
за други ГМО и ГМ храни и фуражи, 
попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003. На практика резултатите 
от гласуването по решението за 
изпълнение за разрешението на 
продукти, попадащи в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 и които не 
са за отглеждане, в съответния комитет 
или в Съвета, е винаги „без становище“ 
(няма квалифицирано мнозинство нито 
за, нито против разрешението), като има 
и държави членки, в които употребата 
на тези продукти е забранена. Като се 
вземат предвид тези въпроси, е 
целесъобразно да се измени Регламент 
(ЕО) № 1829/2003, за да се даде 
възможност на държавите членки да 
ограничат или забранят употребата на 
ГМО и ГМ храни и фуражи за цялата 
или за част от своята територия въз 
основа на неопровержими основания, 
съвместими с правото на Съюза, но 
които не са свързани с рискове за 
здравето на човека и на животните и 
за околната среда, тъй като те вече 
са оценени на равнището на Съюза в 
съответствие с Регламент (ЕО) 

(7) Основанията, които налагат 
измененията на Директива 2001/18/ЕО с 
Директива (ЕС) 2015/412 по отношение 
на ГМО за отглеждане, са от значение и 
за други ГМО и ГМ храни и фуражи, 
попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003. На практика резултатите 
от гласуването по решението за 
изпълнение за разрешението на 
продукти, попадащи в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 и които не 
са за отглеждане, в съответния комитет 
или в Съвета, е винаги „без становище“ 
(няма квалифицирано мнозинство нито 
за, нито против разрешението), като има 
и държави членки, в които употребата 
на тези продукти е забранена. Като се 
вземат предвид тези въпроси, е 
целесъобразно да се измени Регламент 
(ЕО) № 1829/2003, за да се даде 
възможност на държавите членки да 
ограничат или забранят употребата на 
ГМО и ГМ храни и фуражи за цялата 
или за част от своята територия въз 
основа на националното 
законодателство на съответната 
държава членка.
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№ 1829/2003. Тази възможност не 
следва да се прилага за ГМО за 
отглеждане, които вече са обхванати 
от измененията, направени на 
Директива 2001/18/ЕО с Директива 
(ЕС) 2015/412.

Or. fr

Изменение 11
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Джулия Мои, Лидия Сенра Родригес, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следователно на държавите 
членки следва да се даде възможност 
да приемат мерки, с които се 
ограничава или забранява употребата 
на ГМО или ГМ храни и фуражи на 
цялата или на част от територията 
им, както и на група ГМО или ГМ 
храни и фуражи, след като те вече са 
разрешени, при условие че тези мерки 
са обосновани с неопровержими 
основания в съответствие с правото 
на Съюза и са в съответствие с 
принципите на пропорционалност и 
недискриминация между национални 
и ненационални продукти, и с член 34, 
член 36 и член 216, параграф 2 от 
ДФЕС.

заличава се

Or. en

Изменение 12
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Ограниченията или забраните, 
приети в съответствие с настоящия 
регламент, следва да се отнасят до 
употребата, а не до свободното 
обращение и внос на генетично 
модифицирани храни и фуражи.

заличава се

Or. it

Изменение 13
Тибор Сани

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Ограниченията или забраните, 
приети в съответствие с настоящия 
регламент, следва да се отнасят до 
употребата, а не до свободното 
обращение и внос на генетично 
модифицирани храни и фуражи.

заличава се

Or. en

Изменение 14
Едуар Феран, Филип Лоазо

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Ограниченията или забраните, 
приети в съответствие с настоящия 
регламент, следва да се отнасят до 
употребата, а не до свободното 
обращение и внос на генетично 
модифицирани храни и фуражи.

заличава се

Or. fr
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Изменение 15
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Лидия Сенра Родригес,Джулия Мои, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Ограниченията или забраните, 
приети в съответствие с настоящия 
регламент, следва да се отнасят до 
употребата, а не до свободното 
обращение и внос на генетично 
модифицирани храни и фуражи.

заличава се

Or. en

Изменение 16
Едуар Феран, Филип Лоазо

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Равнището на защита на 
здравето на човека и на животните и 
на околната среда, постигнато 
посредством процедурата за 
разрешение, предвидена с Регламент 
(ЕО) № 1829/2003, изисква единна 
научна оценка в целия Съюз, като 
настоящият регламент не следва да 
променя това положение. За да се 
избегне припокриване с 
компетентностите, предоставени на 
органите за оценка на риска и за 
управление на риска съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, на 
държавите членки не следва да се 
разрешава да използват основания, 
свързани с рискове за здравето и за 

заличава се
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околната среда, които следва да 
бъдат разгледани в съответствие с 
процедурата, която вече е утвърдена 
в Регламент (ЕО) № 1829/2003, и по-
специално в членове 10, 22 и 34 от нея.

Or. fr

Изменение 17
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Джулия Мои, Лидия Сенра Родригес, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Равнището на защита на 
здравето на човека и на животните и 
на околната среда, постигнато 
посредством процедурата за 
разрешение, предвидена с Регламент 
(ЕО) № 1829/2003, изисква единна 
научна оценка в целия Съюз, като 
настоящият регламент не следва да 
променя това положение. За да се 
избегне припокриване с 
компетентностите, предоставени на 
органите за оценка на риска и за 
управление на риска съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, на 
държавите членки не следва да се 
разрешава да използват основания, 
свързани с рискове за здравето и за 
околната среда, които следва да 
бъдат разгледани в съответствие с 
процедурата, която вече е утвърдена 
в Регламент (ЕО) № 1829/2003, и по-
специално в членове 10, 22 и 34 от нея.

заличава се

Or. en
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Изменение 18
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Джулия Мои, Лидия Сенра Родригес, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Мерките, приети от държавите 
членки в съответствие с настоящия 
регламент, следва да бъдат обвързани 
с процедура за контрол и с 
предоставяне на информация на 
равнището на Съюза с цел 
функционирането на вътрешния 
пазар. С оглед на равнището на 
контрол и информация, предвидено в 
настоящия регламент, не е 
необходимо допълнително да се 
предвижда прилагането на 
Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета15. С 
измененията, които с настоящия 
регламент се внасят в Регламент 
(ЕО) № 1829/2003, се предвижда, че 
държавите членки могат да 
ограничат или забранят употребата 
на ГМО или ГМ храни и фуражи на 
цялата или на част от своята 
територия за целия срок на 
продължителност на разрешението, 
при условие че е изтекъл 
установеният период, в който не се 
предприемат никакви действия и през 
който на Комисията и на другите 
държави членки е била дадена 
възможност да коментират 
предложените мерки. Поради това 
съответната държава членка следва 
да предостави проект на тези мерки 
на Комисията поне 3 месеца преди 
приемането им, за да даде 
възможност на Комисията и на 
другите държави членки да направят 
коментари в тази връзка, като по 
време на този срок следва да се 

заличава се
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въздържа от приемане и изпълнение 
на тези мерки. След като изтече 
установеният период, в който не се 
предприемат никакви действия, 
държавата членка следва да може да 
приеме мерките в първоначално 
предложения им вид или изменени, за 
да се вземат предвид коментарите на 
Комисията или тези на държавите 
членки. На държавите членки следва 
да бъде позволено да уведомят 
Комисията за мерки, приети съгласно 
настоящия регламент, като преди те 
да бъдат приети, продуктът, 
засегнат от тяхното действие, е 
разрешен, така че ограничението или 
забраната започва своето действие, 
считано от датата на влизане в сила 
на разрешението на Съюза.

__________________
15Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и Съвет на 22 юни 1998 г. 
установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти 
и регламенти и правила относно 
услугите на информационното 
общество (ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 
37.)

Or. en

Изменение 19
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Мерките, приети от държавите 
членки в съответствие с настоящия 
регламент, следва да бъдат обвързани с 
процедура за контрол и с предоставяне 
на информация на равнището на Съюза 
с цел функционирането на вътрешния 

(11) Мерките, приети от държавите
членки в съответствие с настоящия 
регламент, следва да бъдат обвързани с 
процедура за контрол и с предоставяне 
на информация на равнището на Съюза 
с цел функционирането на вътрешния 
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пазар. С оглед на равнището на контрол 
и информация, предвидено в настоящия 
регламент, не е необходимо 
допълнително да се предвижда 
прилагането на Директива 98/34/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета15. С 
измененията, които с настоящия 
регламент се внасят в Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, се предвижда, че 
държавите членки могат да ограничат 
или забранят употребата на ГМО или 
ГМ храни и фуражи на цялата или на 
част от своята територия за целия срок 
на продължителност на разрешението, 
при условие че е изтекъл установеният 
период, в който не се предприемат 
никакви действия и през който на 
Комисията и на другите държави членки 
е била дадена възможност да 
коментират предложените мерки. 
Поради това съответната държава 
членка следва да предостави проект на 
тези мерки на Комисията поне 3 месеца 
преди приемането им, за да даде 
възможност на Комисията и на другите 
държави членки да направят коментари 
в тази връзка, като по време на този 
срок следва да се въздържа от 
приемане и изпълнение на тези мерки. 
След като изтече установеният период, в 
който не се предприемат никакви 
действия, държавата членка следва да 
може да приеме мерките в 
първоначално предложения им вид или 
изменени, за да се вземат предвид 
коментарите на Комисията или тези на 
държавите членки. На държавите 
членки следва да бъде позволено да 
уведомят Комисията за мерки, приети 
съгласно настоящия регламент, като 
преди те да бъдат приети, продуктът, 
засегнат от тяхното действие, е 
разрешен, така че ограничението или 
забраната започва своето действие, 
считано от датата на влизане в сила на 
разрешението на Съюза.

пазар. С оглед на равнището на контрол 
и информация, предвидено в настоящия 
регламент, не е необходимо 
допълнително да се предвижда 
прилагането на Директива 98/34/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета15. С 
измененията, които с настоящия 
регламент се внасят в Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, се предвижда, че 
държавите членки могат да ограничат 
или забранят употребата на ГМО или 
ГМ храни и фуражи на цялата или на 
част от своята територия за целия срок 
на продължителност на разрешението, 
при условие че е изтекъл установеният 
период, в който не се предприемат 
никакви действия и през който на 
Комисията и на другите държави членки 
е била дадена възможност да 
коментират предложените мерки. 
Поради това съответната държава 
членка следва да предостави проект на 
тези мерки на Комисията поне 3 месеца 
преди приемането им, за да даде 
възможност на Комисията и на другите 
държави членки да направят коментари 
в тази връзка. След като изтече 
установеният период, в който не се 
предприемат никакви действия, 
държавата членка следва да може да 
приеме мерките в първоначално 
предложения им вид или изменени, за 
да се вземат предвид коментарите на 
Комисията или тези на държавите 
членки. На държавите членки следва да 
бъде позволено да уведомят Комисията 
за мерки, приети съгласно настоящия 
регламент, като преди те да бъдат 
приети, продуктът, засегнат от тяхното 
действие, е разрешен, така че 
ограничението или забраната започва 
своето действие, считано от датата на 
влизане в сила на разрешението на 
Съюза.

__________________ __________________
15Директива 98/34/ЕО на Европейския 15Директива 98/34/ЕО на Европейския 
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парламент и Съвет на 22 юни 1998 г.
установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти и 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество (ОВ L 
204, 21.7.1998 г., стр. 37.).

парламент и Съвет на 22 юни 1998 г. 
установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти и 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество (ОВ L 
204, 21.7.1998 г., стр. 37.)

Or. it

Изменение 20
Едуар Феран, Филип Лоазо

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В случаите, когато даден продукт 
е бил законно използван, преди дадена 
държава членка да приеме мерки в 
съответствие с настоящия 
регламент, следва да се предостави 
достатъчно време на стопанските 
субекти, за да се позволи поетапното 
изчерпване на продукта от пазара.

заличава се

Or. fr

Изменение 21
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Лидия Сенра Родригес,Джулия Мои, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В случаите, когато даден продукт 
е бил законно използван, преди дадена 
държава членка да приеме мерки в 
съответствие с настоящия 
регламент, следва да се предостави 
достатъчно време на стопанските 

заличава се
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субекти, за да се позволи поетапното 
изчерпване на продукта от пазара.

Or. en

Изменение 22
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Джулия Мои, Лидия Сенра Родригес, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Мерките, приети съгласно 
настоящия регламент и с които се 
ограничава или забранява употребата 
на ГМО или ГМ храни и фуражи, не 
следва да засягат употребата на тези 
продукти в други държави членки, 
нито на продукти, произлизащи от 
консумацията им. Освен това 
настоящият регламент и приетите в 
съответствие с него национални 
мерки не следва да засягат 
изискванията на правото на Съюза 
относно непреднамереното и 
случайно наличие на ГМ материали в 
други продукти и не следва да засягат 
пускането на пазара и употребата на 
продукти, които са в съответствие с 
тези изисквания.

заличава се

Or. en

Изменение 23
Едуар Феран, Филип Лоазо

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Мерките, приети съгласно 
настоящия регламент и с които се 
ограничава или забранява употребата 
на ГМО или ГМ храни и фуражи, не 
следва да засягат употребата на тези 
продукти в други държави членки, 
нито на продукти, произлизащи от 
консумацията им. Освен това
настоящият регламент и приетите в 
съответствие с него национални мерки 
не следва да засягат изискванията на 
правото на Съюза относно 
непреднамереното и случайно наличие 
на ГМ материали в други продукти и не 
следва да засягат пускането на пазара и 
употребата на продукти, които са в 
съответствие с тези изисквания.

(13) Настоящият регламент и приетите в 
съответствие с него национални мерки 
не следва да засягат изискванията на 
правото на Съюза относно 
непреднамереното и случайно наличие 
на ГМ материали в други продукти и не 
следва да засягат пускането на пазара и 
употребата на продукти, които са в 
съответствие с тези изисквания.

Or. fr

Изменение 24
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Джулия Мои, Лидия Сенра Родригес, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регламент (ЕО) № 1829/2003 
следва да бъде съответно изменен,

заличава се

Or. en

Изменение 25
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Лидия Сенра Родригес,Джулия Мои, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес
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Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 26
Жозе Бове
от името на групата Verts/ALE
Джулия Мои, Лидия Сенра Родригес, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мигел Виегаш, 
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Регламент (ЕО) № 1829/2003 се
вмъква следният член:

Регламент № 182/2011 се изменя 
както следва:

(1) Вмъква се следното съображение 
11:

(11a) Областта на разрешителните 
за ГМО, било то по Директива 
2001/18 или по Регламент № 
1829/2003, е единствената област, в 
която редовно нито водещата 
комисия, нито Съветът стигат до 
становище (без квалифицирано 
мнозинство нито в полза, нито 
против разрешаването). Тъй като 
въпросът е много чувствителен за 
европейските граждани, Комисията 
се нуждае от ясно указание за това, 
как трябва да действа в такива 
случаи.

(2) Съображение 14 се променя както 
следва:

(14) При обсъждане на приемането на 
други проекти на актове за 
изпълнение в особено чувствителни 
сектори, по-специално данъчното 
облагане, здравето на 
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потребителите, безопасността на 
храните и опазването на околната 
среда, Комисията, с оглед намиране на 
балансирано решение, ще действа 
доколкото е възможно по такъв 
начин, че да избегне 
противопоставянето на всяка 
преобладаваща позиция, която може 
да се формира в рамките на 
апелативния комитет срещу 
целесъобразността на даден акт за 
изпълнение. По отношение на 
чувствителната област на 
разрешителните за ГМО, не следва да 
се приема нито един проект на акт за 
изпълнение за разрешаване на ГМО, 
ако обикновено мнозинство от 
членовете на комитета се 
противопоставя на акта. 

(3) В член 6 се добавя следния 
параграф 3а:

(3a) „Когато не бъде изказано 
становище в съответствие с 
параграф 3, втора алинея, и когато 
проектът на акт за изпълнение се 
отнася до заявление за разрешаване на 
ГМО в съответствие с Директива 
2001/18 или Регламент № 1829/2003, 
Комисията не приема проекта на акт 
за изпълнение."

(4) В член 11 се добавя следната втора 
алинея:

„В случаите, в които проектът на 
акт за изпълнение се отнася до 
заявление за разрешение на ГМО в 
съответствие с Директива 2001/18 
или Регламент № 1829/2003, и когато 
Европейският парламент се е обявил 
против разрешението, напр. 
посредством резолюция, Комисията 
не приема проекта на акт за 
изпълнение."

Or. en
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Обосновка

Когато се кандидатираше за длъжността, председателят на Комисията посочи, че 
ще преразгледа правилата за разрешаване на ГМО, за да се вземат по-добре под 
внимание становищата на повечето държави членки. В пленарна сесия на ЕП по време 
на месечната сесия през юли 2014 г. той заяви: „Ще гарантирам, че процедурните 
правила, които уреждат различни разрешения за ГМО, ще бъдат преразгледани. Не 
искам Комисията да може да взема решения, ако мнозинството от държавите 
членки не я подкрепя“. Това изменение би гарантирало, че обещанието ще бъде 
изпълнено, докато настоящото предложение не го прави.

Изменение 27
Едуар Феран, Филип Лоазо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 34 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да приемат 
мерки за ограничаване или забрана на 
употребата на продуктите, посочени в 
член 3, параграф 1 и член 15, параграф 1 
и разрешени в съответствие с 
настоящия регламент, при условие че 
тези мерки са:

1. Държавите членки могат да приемат 
мерки за ограничаване или забрана на 
употребата на продуктите, посочени в 
член 3, параграф 1 и член 15, 
параграф 1.

Or. fr

Изменение 28
Едуар Феран, Филип Лоазо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 34 а – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) мотивирани и оправдани с 
неопровержими основания в 
съответствие с правото на Съюза, 
които в никакъв случай не 
противоречат на оценката на риска, 

заличава се
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извършена в съответствие с 
настоящия регламент;

Or. fr

Изменение 29
Едуар Феран, Филип Лоазо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 34 а – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пропорционални и 
недискриминационни.

заличава се

Or. fr

Изменение 30
Едуар Феран, Филип Лоазо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 34 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадена държава членка 
възнамерява да приеме мерки, както е 
предвидено в параграф 1, тя първо 
представя на Комисията проект на 
тези мерки и съответната обосновка. 
Комисията незабавно уведомява 
останалите държави членки за 
проекта на мерките и съответната 
обосновка. Държавата членка може 
да представи проекта на мерките и 
такава информация преди 
завършването на процедурата за 
разрешение, предвидена в членове 7 и 
19.

заличава се
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За срок от 3 месеца, считано от 
датата на подаване до Комисията на 
проекта на мерките и информацията 
в съответствие с първа алинея:

(a) държавата членка се въздържа от 
приемане и изпълнение на тези мерки;

(b) Комисията и държавите членки 
могат да отправят считаните от 
тях за целесъобразни коментари до 
държавата членка, която е 
изпратила проекта за мерки.

Or. fr

Изменение 31
Едуар Феран, Филип Лоазо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 34 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В мерките, приети в съответствие 
с параграф 1 от настоящия член, 
следва да се предвиди разумен период 
от време, през който могат да бъдат 
използвани наличните количества от 
продуктите, посочени в член 3, 
параграф 1 и член 15, параграф 1, 
засегнати от тези мерки и които 
биха могли да бъдат законно 
използвани преди датата на 
приемането на тези мерки.

заличава се

Or. fr


