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Изменение 34
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Позоваване 1

Позиция на Съвета 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 192, параграф 1 и
член 114 от него,

Or. en

Обосновка

Изключителното позоваване на член 192 най-вероятно ще намали възможността 
държавите членки да забранят отглеждането на ГМО поради причини, различни от 
екологичните съображения. Ако двойното правно основание бъде отхвърлено, 
вероятно ще бъде по-добре да се запази предложеният член 114.

Изменение 35
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение -1 (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(-1) Отглеждането и пускането на 
пазара на генетично модифицирани 
организми (ГМО) следва да се 
забранят на цялата територия на 
Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 36
Елизабет Кьострингер, Джовани Ла Вия
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Позиция на Съвета
Позоваване 2

Позиция на Съвета Изменение

(2) Съгласно посочената правна рамка 
ГМО, предназначени за отглеждане, 
трябва да се подлагат на отделна оценка 
на риска преди да бъде разрешено 
пускането им на пазара на Съюза в 
съответствие с приложение ІІ към 
Директива 2001/18/EО. Целта на тази 
разрешителна процедура е да се осигури 
високо равнище на защита на човешкия 
живот и здраве, на здравето и 
благосъстоянието на животните, на 
околната среда и на интересите на 
потребителите, като същевременно се 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар. На цялата 
територия на Съюза следва да се 
постигне и поддържа хармонизирано 
високо равнище на защита на здравето и 
на околната среда.

(2) Съгласно посочената правна рамка 
ГМО, предназначени за отглеждане, 
трябва да се подлагат на отделна оценка 
на риска преди да бъде разрешено 
пускането им на пазара на Съюза в 
съответствие с приложение ІІ към 
Директива 2001/18/EО. Целта на тази 
разрешителна процедура е да се осигури 
високо равнище на защита на човешкия 
живот и здраве, на здравето и 
благосъстоянието на животните, на 
околната среда и на интересите на 
потребителите, като същевременно се 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар. В този контекст 
подходящото правно основание е 
член 114 от ДФЕС, който отразява 
това всеобхватно равнище на 
защита. Въпреки това на цялата 
територия на Съюза следва да се 
постигне и поддържа хармонизирано 
високо равнище на защита на здравето, 
сигурността, околната среда и 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Член 114 от ДФЕС гарантира високо равнище на защита на здравето, сигурността, 
околната среда и потребителите и следователно предоставя всеобхватна защита. 
Член 192, параграф 1 от ДФЕС, който е съсредоточен единствено върху аспектите 
на околната среда, не е подходящо правно основание в контекста на ГМО.

Изменение 37
Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк, Мирей Д'Орнано

Позиция на Съвета
Съображение 2
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Позиция на Съвета Изменение

(2) Съгласно посочената правна рамка 
ГМО, предназначени за отглеждане, 
трябва да се подлагат на отделна 
оценка на риска преди да бъде 
разрешено пускането им на пазара на 
Съюза в съответствие с приложение ІІ 
към Директива 2001/18/EО. Целта на 
тази разрешителна процедура е да 
гарантира високо ниво на защита на 
човешкия живот и здраве, на здравето и 
благосъстоянието на животните, на 
околната среда и на потребителите, като 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар. На цялата 
територия на Съюза следва да се 
постигне и поддържа хармонизирано 
високо равнище на защита на здравето и 
на околната среда.

(2) Съгласно посочената правна рамка 
ГМО, предназначени за отглеждане, 
трябва, преди да бъде разрешено 
пускането им на пазара на Съюза, да се 
подлагат на отделна оценка на риска
в съответствие с приложение ІІ към 
Директива 2001/18/EО, като се 
отчитат преките, косвените, 
непосредствените и забавените 
последици, както и кумулативните 
дългосрочни последици на ГМО и на 
свързаните с тях препарати за 
растителна защита върху човешкото 
здраве и околната среда. Целта на тази 
разрешителна процедура е да гарантира 
високо ниво на защита на човешкия 
живот и здраве, на здравето и 
благосъстоянието на животните, на 
околната среда и на потребителите, като 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар. На цялата 
територия на Съюза следва да се 
постигне и поддържа хармонизирано 
високо равнище на защита на здравето и 
на околната среда.

Or. fr

Обосновка

Поради своята специфика ГМО пораждат съмнения относно безопасността. Освен 
това те са в основата на завишеното използване на препарати за растителна 
защита. Следователно е уместно да се променят методите за оценка, използвани от 
ЕОБХ.

Изменение 38
Дьорд Хьолвени, Марияна Петир

Позиция на Съвета
Позоваване 2
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Позиция на Съвета Изменение

(2) Съгласно посочената правна рамка 
ГМО, предназначени за отглеждане, 
трябва да се подлагат на отделна оценка 
на риска преди да бъде разрешено 
пускането им на пазара на Съюза в 
съответствие с приложение ІІ към 
Директива 2001/18/EО. Целта на тази 
разрешителна процедура е да се осигури 
високо равнище на защита на човешкия 
живот и здраве, на здравето и 
благосъстоянието на животните, на 
околната среда и на интересите на 
потребителите, като същевременно се 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар. На цялата 
територия на Съюза следва да се 
постигне и поддържа хармонизирано 
високо равнище на защита на здравето и 
на околната среда.

(2) Съгласно посочената правна рамка 
ГМО, предназначени за отглеждане, 
трябва да се подлагат на отделна оценка 
на риска преди да бъде разрешено 
пускането им на пазара на Съюза в 
съответствие с приложение ІІ към 
Директива 2001/18/EО, като се вземат 
предвид преките, косвените, 
непосредствените и забавените 
последици, както и кумулативните 
дългосрочни последици върху 
човешкото здраве и околната среда. 
Целта на тази разрешителна процедура е 
— съгласно принципа на 
предпазливост — да се осигури високо 
равнище на защита на човешкия живот 
и здраве, на здравето и 
благосъстоянието на животните, на 
околната среда и на интересите на 
потребителите, като същевременно се 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар. На цялата 
територия на Съюза следва да се 
постигне и поддържа хармонизирано 
високо равнище на защита на здравето и 
на околната среда.

Or. en

Обосновка

За да се изясни основното съдържание на оценката на риска, както е посочено в 
приложение ІІ от Директива 2001/18/EО, заедно с позоваване на принципа на 
предпазливост.

Изменение 39
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Съображение 2
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Позиция на Съвета Изменение

(2) Съгласно посочената правна рамка 
ГМО, предназначени за отглеждане, 
трябва да се подлагат на отделна оценка 
на риска преди да бъде разрешено 
пускането им на пазара на Съюза в 
съответствие с приложение ІІ към 
Директива 2001/18/EО. Целта на тази 
разрешителна процедура е да се осигури 
високо равнище на защита на човешкия 
живот и здраве, на здравето и 
благосъстоянието на животните, на 
околната среда и на интересите на 
потребителите, като същевременно се 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар. Хармонизирано 
високо равнище на защита на здравето и 
на околната среда следва да се постигне 
и поддържа на цялата територия на 
Съюза.

(2) Съгласно посочената правна рамка 
ГМО, предназначени за отглеждане, 
трябва да се подлагат на отделна оценка 
на риска преди да бъде разрешено 
пускането им на пазара на Съюза в 
съответствие с приложение ІІ към 
Директива 2001/18/EО, като се 
отчитат преките, косвените, 
непосредствените и забавените 
последици, както и кумулативните 
дългосрочни последици върху 
човешкото здраве и околната среда. 
Целта на тази разрешителна процедура е 
да се осигури високо равнище на защита 
на човешкия живот и здраве, на 
здравето и благосъстоянието на 
животните, на околната среда, на 
биологичното разнообразие и на 
интересите на потребителите, като 
същевременно се гарантира 
ефективното функциониране на 
вътрешния пазар. Хармонизирано 
високо равнище на защита на здравето и 
на околната среда следва да се постигне 
и поддържа на цялата територия на 
Съюза.

Or. it

Изменение 40
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Позоваване 2

Позиция на Съвета Изменение

(2) Съгласно посочената правна рамка 
ГМО, предназначени за отглеждане, 
трябва да се подлагат на отделна оценка 
на риска преди да бъде разрешено 
пускането им на пазара на Съюза в 

(2) Съгласно посочената правна рамка 
ГМО, предназначени за отглеждане, 
трябва да се подлагат на отделна оценка 
на риска преди да бъде разрешено 
пускането им на пазара на Съюза в 
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съответствие с приложение ІІ към 
Директива 2001/18/EО. Целта на тази 
разрешителна процедура е да се осигури 
високо равнище на защита на човешкия 
живот и здраве, на здравето и 
благосъстоянието на животните, на 
околната среда и на интересите на 
потребителите, като същевременно се 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар. На цялата 
територия на Съюза следва да се 
постигне и поддържа хармонизирано 
високо равнище на защита на 
здравето и на околната среда.

съответствие с приложение ІІ към 
Директива 2001/18/EО, като се вземат 
предвид преките, косвените, 
непосредствените и забавените 
последици, както и кумулативните 
дългосрочни последици върху 
човешкото здраве и околната среда. 
Тази оценка на риска предоставя 
научни становища, които да
определят процеса на вземане на 
решения, и е последвана от решение 
за управление на риска, което също 
така взема под внимание други 
легитимни фактори, свързани с 
разглеждания въпрос. Целта на тази 
разрешителна процедура е да се осигури 
високо равнище на защита на човешкия 
живот и здраве, на здравето и 
благосъстоянието на животните, на 
околната среда и на интересите на 
потребителите, като същевременно се 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Това изменение допълва изменение 2 от проектопрепоръката. Тъй като 
разграничаването между оценката на риска и управлението на риска е от голямо 
значение в контекста на „възможността за неучастие“, този принцип, който е 
заложен както в общото законодателство в областта на храните, така и в 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи, 
следва да бъде припомнен тук.

Изменение 41
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Съображение 2а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(2а) Комисията и държавите членки 
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следва приоритетно да гарантират 
прилагането на заключенията на 
Съвета по въпросите на околната 
среда, приети на 4 декември 2008 г., а 
именно — правилно прилагане на 
правните изисквания, предвидени в 
приложение II от Директива 
2001/18/ЕО, относно оценката на 
риска от ГМО. По-специално, следва 
строго да бъдат оценявани 
дългосрочните въздействия върху 
околната среда от генетично 
модифицирани култури, както и 
техните потенциални въздействия 
върху нецелеви организми; 
характеристиките на приемащите 
среди и географските райони, в които 
може да се отглеждат генетично 
модифицирани култури, следва 
надлежно да се вземат предвид; 
както и следва да се оценяват 
потенциалните последици за 
околната среда, предизвикани от 
промени в използването на хербициди, 
свързани с устойчивите на хербициди 
генетично модифицирани култури. В 
частност, Комисията следва да 
гарантира, че проектът на регламент 
за изпълнение относно оценката на 
риска от ГМО ще бъде представен 
своевременно. Този регламент за 
изпълнение не следва да се основава 
единствено на принципа за 
еквивалентност по същество или на 
концепцията за сравнителна оценка 
на безопасността и следва да 
гарантира подобряването на 
съществуващите практики, например 
чрез ясно определяне на преките и 
непреките дългосрочни последици, 
както и на въпросите, по отношение 
на които съществува несигурност в 
науката.

Or. en
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Обосновка

Въз основа на изменение 3 от проектопрепоръката. Изменението пояснява 
позоваването на дългоочаквания правно обвързващ законодателен акт за оценка на 
риска за околната среда, с цел подобряване на съществуващите практики.

Изменение 42
Ян Хойтема, Джули Гърлинг

Позиция на Съвета
Съображение 2а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(2а) Необходимо е разрешителната 
система на Съюза за ГМО надлежно 
да отчете рисковете и 
възможностите, които предлагат 
иновациите в областта на науката и 
технологиите. По-специално, новите 
разработки при растениевъдните 
техники поставят под въпрос 
рисковете, които следва да се вземат 
под внимание. Установено е, че някои 
техники като цисгенезата са 
безопасни като конвенционалните 
растениевъдни техники, поради 
което могат да бъдат изключени от 
обхвата на настоящия законодателен 
акт. Целенасочената регулаторна 
система за ГМО е предпоставка за 
насърчаването на 
високотехнологични иновации в тази 
област.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 3 от проектопрепоръката. Изменението пояснява 
позоваването на дългоочаквания правно обвързващ законодателен акт за оценка на 
риска за околната среда, с цел подобряване на съществуващите практики.
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Изменение 43
Елизабет Кьострингер, Дьорд Хьолвени, Марияна Петир

Позиция на Съвета
Съображение 2а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(2а) Извършването на оценката на 
риска, посочено в приложение ІІ от 
Директива 2001/18/EО, се нуждае от 
подобрение, по-специално по 
отношение на дългосрочните 
въздействия върху околната среда от 
генетично модифицирани култури, 
както и техните потенциални 
въздействия върху нецелеви 
организми, характеристиките на 
приемащите среди и географските 
райони и географските райони, в 
които може да се отглеждат 
генетично модифицирани култури, 
потенциалните последици за 
околната среда, предизвикани от 
промени в използването на хербициди, 
свързани с устойчивите на хербициди 
генетично модифицирани култури, 
преките и непреките дългосрочни 
последици, както и въпросите, по 
отношение на които съществува 
несигурност в науката. Всяко такова 
подобрение, както и всяка промяна в 
правния статут на насоките за 
оценка на риска от ГМО, налагат 
задълбочено обсъждане, поради което 
следва да подлежат на подходящо 
преразглеждане в Директива 
2001/18/EО.

Or. en

Обосновка

Оценката на риска, посочена в Директива 2001/18/EО, е съществен принцип на 
разрешителната процедура за ГМО. Всяка промяна на този принцип, например 
неговия правен статут или функционалност, заслужава задълбочен дебат и 
следователно не следва да се разглежда в настоящото изменение на тази директива, 
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а по-скоро в контекста на нейното преразглеждане.

Изменение 44
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Позиция на Съвета
Съображение 2а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(2а) Принципът на предпазливост
следва винаги да се взема под 
внимание в рамките на настоящата 
директива и последващото ѝ 
прилагане.

Or. en

Изменение 45
Жил Парньо

Позиция на Съвета
Съображение 2a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(2а) Уместно е да се вземе предвид 
принципът на предпазливост в 
рамките на настоящата директива и 
при нейното прилагане.

Or. fr

Изменение 46
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Съображение 2б (ново)
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Позиция на Съвета Изменение

(2б) Необходимо е да се вземе предвид 
принципът на предпазливост в 
рамките на настоящата директива и 
при нейното прилагане.

Or. en

Обосновка

Това позоваване на принципа на предпазливост вече беше включено в позицията на 
Европейския парламент на първо четене.

Изменение 47
Люк Минг Фланаган, Жуан Ферейра

Позиция на Съвета
Съображение 2a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(2а) Имайки предвид факта, че 
дружествата, произвеждащи ГМО, са 
същите, които произвеждат 
лекарства и пестициди, е необходимо 
обществените органи да вземат под 
внимание независими и 
безпристрастни изследвания в тази 
област; 

Or. pt

Изменение 48
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае, Франсоаз Гростет

Позиция на Съвета
Съображение 2a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(2a) Комисията и държавите членки 
следва да гарантират прилагането на 
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заключенията на Съвета от 4 
декември 2008 г. относно прилагането 
на правните изисквания, предвидени в 
приложение II към 
Директива 2001/18/ЕО. За тази цел 
Комисията следва да представи на 
Европейския парламент и на Съвета, 
не по-късно от една година след 
влизането в сила на настоящата 
директива, законодателно 
предложение, насочено към 
привеждане в съответствие на 
въпросното приложение с новите 
насоки на Европейския орган за 
безопасност на храните относно 
оценката на риска от ГМО.

Or. fr

Изменение 49
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Позиция на Съвета
Съображение 2б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(2б) С оглед на настоящия 
политически контекст, включително 
политическия ангажимент на 
новоизбрания председател на 
Европейската комисия да преразгледа 
разрешителната процедура и 
изключително противоречивия 
характер, който има отглеждането 
на ГМО в Европа, влизането в сила на 
настоящата директива следва да 
бъде предмет на преразглеждане на 
процеса на вземане на решения за 
разрешаването на ГМО, както е 
посочено в Директива 2001/18/EО и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, с цел да 
се гарантира, че няма ГМО, което да 
е разрешено против мнозинството на 
държавите членки и Европейския 
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парламент.

Or. en

Изменение 50
Люк Минг Фланаган, Жуан Ферейра

Позиция на Съвета
Съображение 2б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(2б) Използването на технологии, 
които нито са тествани, нито 
одобрени от компетентни и 
безпристрастни органи крие добавени 
рискове за здравето. Необходимо е да 
се гарантира, че в тази област се 
извършват безпристрастни и 
независими изследвания чрез 
засилване на инвестициите в 
проучванията с цел увеличаване на 
научните знания относно тези 
генетично модифицирани продукти и 
последствията от употребата им; 
резултатите от тези изследвания 
следва да се публикуват, а дебатът по 
въпроса – да се насърчи.

Or. pt

Изменение 51
Жил Парньо

Позиция на Съвета
Съображение 2б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(2б) Приложение II към 
Директива 2001/18/ЕО следва да бъде 
усъвършенствано чрез включване на 
насоките, публикувани от ЕОБХ през 
ноември 2010 г., в съответствие със 
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заключенията на Съвета на 
министрите на околната среда от 
декември 2008 г. относно оценката на 
рисковете за околната среда, свързани 
с ГМО.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да усъвършенства процедурите за оценка на ГМО. 
ЕОБХ е работил по актуализацията на насоките и през ноември 2010 г. публикува 
преразгледан документ. Въпреки това Комисията все още не е направила предложение 
за предоставяне на нормативен статут на тези разпоредби. Ето защо настоящото 
изменение има за цел да се включат насоките на ЕОБХ, свързани с оценката на 
рисковете за околната среда, в приложение II към Директива 2001/18/ЕО, и по този 
начин да се материализира в законодателството усъвършенстването на 
централизираната оценката.

Изменение 52
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Съображение 2в (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(2в) Необходимо е да се вземе предвид 
политическият контекст, и по-
специално политическият 
ангажимент, изразен на 15 юли 2014 г. 
от новоизбрания председател на 
Европейската комисия, за 
провеждането на бърз преглед на 
действащия процес на вземане на 
решения, който се прилага по 
отношение на генетично 
модифицираните организми. ГМО не 
следва да се разрешават против 
волята на мнозинството на 
демократично избраните 
правителства и членовете на 
Европейския парламент.
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Or. en

Обосновка

Това изменение допълва изменение 4 на проектопрепоръката и по-специално се 
позовава на речта на господин Юнкер на пленарното заседание.

Изменение 53
Люк Минг Фланаган, Жуан Ферейра

Позиция на Съвета
Съображение 2в (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(2в) Фактът, че и за производството, 
и за отглеждането на ГМО култури 
се разчита на скъпи технологии, 
както и фактът, че семената са 
патентовани, прави тези култури 
бизнес за милиони, който има малко 
или нищо общо със сигурността на 
храните или съхраняването на 
биоразнообразието;

Or. pt

Изменение 54
Люк Минг Фланаган, Жуан Ферейра

Позиция на Съвета
Съображение 2г (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(2г) В контекст, в който основни 
икономически групи налагат 
отглеждането на патентовани 
продукти, които са по-устойчиви и 
дават по-голяма реколта, 
селскостопанската дейност на 
милиони хора по света зависи, година 
след година, от използването на 
семена, патентовани от тези групи, 
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поради което за тези хора е 
невъзможно да преживяват и 
поддържат стабилно съществуване;

Or. pt

Изменение 55
Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен

Позиция на Съвета
Съображение 3

Позиция на Съвета Изменение

(3) В допълнение към разрешението за 
пускане на пазара генетично 
модифицираните сортове трябва също 
да отговарят на изискванията на правото 
на Съюза относно търговията със 
семена и посадъчен материал, 
определени по-специално в Директиви 
на Съвета 66/401/EИО6, 66/402/EИО7, 
68/193/ЕИО8, 98/56/EО9, 1999/105/EО10, 
2002/53/ЕО11, 2002/54/ЕО12, 
2002/55/ЕО13, 2002/56/ЕО14, 
2002/57/ЕО15, и 2008/90/ЕО16. Сред 
посочените директиви, 
Директиви 2002/53/ЕО и 2002/55/ЕО 
съдържат разпоредби, които позволяват 
на държавите членки да забраняват, при 
определени ясно формулирани условия, 
употребата на даден сорт на цялата си 
територия или на части от нея или да 
предвидят подходящи условия за 
отглеждането на даден сорт.

(3) В допълнение към разрешението за 
пускане на пазара генетично 
модифицираните сортове трябва също 
да отговарят на изискванията на правото 
на Съюза относно търговията със 
семена и посадъчен материал, 
определени по-специално в Директиви 
на Съвета 66/401/EИО6, 66/402/EИО7, 
98/56/EО9, 1999/105/EО10, 2002/53/ЕО11, 
2002/54/ЕО12, 2002/55/ЕО13, 
2002/56/ЕО14, 2002/57/ЕО15, и 
2008/90/ЕО16. Сред посочените 
директиви, Директиви 2002/53/ЕО и 
2002/55/ЕО съдържат разпоредби, които 
позволяват на държавите членки да 
забраняват, при определени ясно 
формулирани условия, употребата на 
даден сорт на цялата си територия или 
на части от нея или да предвидят 
подходящи условия за отглеждането на 
даден сорт.

__________________ __________________
6Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 
юни 1966 г. относно търговията със 
семена от фуражни култури (OВ P 125, 
11.7.1966 г., стр. 2298).

6Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 
юни 1966 г. относно търговията със 
семена от фуражни култури (OВ P 125, 
11.7.1966 г., стр. 2298).

7Директива 66/402/EИО на Съвета от 14 
юни 1966 година относно търговията 
със семена от зърнени култури (OВ 
P 125 11.7.1966 г., стр. 2309).

7Директива 66/402/EИО на Съвета от 14 
юни 1966 година относно търговията 
със семена от зърнени култури (OВ 
P 125 11.7.1966 г., стр. 2309).
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8Директива 68/193/EИО на Съвета от 
9 април 1968 г. относно търговията с 
материал за вегетативно 
размножаване на лози (OВ L 93, 
17.4.1968 г., стр. 15).
9Директива 98/56/ЕО на Съвета от 20 
юли 1998 г. относно търговията с 
посадъчeн материал на декоративни 
растения (OВ L 226, 13.8.1998 г., 
стр. 16).

9Директива 98/56/ЕО на Съвета от 20 
юли 1998 г. относно търговията с 
посадъчeн материал на декоративни 
растения (OВ L 226, 13.8.1998 г., 
стр. 16).

10Директива 1999/105/ЕО на Съвета от 
22 декември 1999 г. относно търговията 
с горски репродуктивен материал (OВ 
L 11, 15.1.2000 г., стр. 17).

10Директива 1999/105/ЕО на Съвета от 
22 декември 1999 г. относно търговията 
с горски репродуктивен материал (OВ 
L 11, 15.1.2000 г., стр. 17).

11Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 
юни 2002 г.относно общия каталог на 
сортовете от земеделски растителни 
видове (OВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1).

11Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 
юни 2002 г.относно общия каталог на 
сортовете от земеделски растителни 
видове (OВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1).

12Директива 2002/54/ЕО на Съвета от 13 
юни 2002 г.относно търговията със 
семена от цвекло (OВ L 193, 
20.7.2002 г., стр. 12).

12Директива 2002/54/ЕО на Съвета от 13 
юни 2002 г.относно търговията със 
семена от цвекло (OВ L 193, 
20.7.2002 г., стр. 12).

13Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 
юни 2002 г.относно търговията със 
семена от зеленчукови култури (OВ 
L 193, 20.7.2002 г., стр. 33).

13Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 
юни 2002 г.относно търговията със 
семена от зеленчукови култури (OВ 
L 193, 20.7.2002 г., стр. 33).

14Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 
юни 2002 г.относно търговията с 
посадъчен материал от картофи (OВ 
L 193, 20.7.2002 г., стр. 60).

14Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 
юни 2002 г.относно търговията с 
посадъчен материал от картофи (OВ 
L 193, 20.7.2002 г., стр. 60).

15Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 
юни 2002 г.относно търговията със 
семена от маслодайни и влакнодайни 
култури (OВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74).

15Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 
юни 2002 г.относно търговията със 
семена от маслодайни и влакнодайни 
култури (OВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74).

16Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 
септември 2008 г.относно предлагането 
на пазара на посадъчен материал от 
овощни растения и на овощни растения, 
предназначени за производство на 
плодове (OВ L 267, 8.10.2008 г., стр. 8).

16Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 
септември 2008 г.относно предлагането 
на пазара на посадъчен материал от 
овощни растения и на овощни растения, 
предназначени за производство на 
плодове (OВ L 267, 8.10.2008 г., стр. 8).

Or. fr
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Обосновка

Необходимо е да се защити спецификата на лозовите масиви и местните продукти с 
висока добавена стойност.

Изменение 56
Лоренцо Фонтана

Позиция на Съвета
Съображение 4

Позиция на Съвета Изменение

(4) Когато даден ГМО е разрешен за 
отглеждане в съответствие с правната 
рамка на Съюза относно ГМО и по 
отношение на сорта, който ще се пусне 
на пазара, отговаря на изискванията на 
правото на Съюза относно търговията 
със семена и посадъчен материал, на
държавите членки не се разрешава да 
забраняват, ограничават или 
възпрепятстват свободното му 
обращение на своя територия, освен при 
условията, определени в правото на 
Съюза.

(4) Когато даден ГМО е разрешен за 
отглеждане в съответствие с правната 
рамка на Съюза относно ГМО и по 
отношение на сорта, който ще се пусне 
на пазара, отговаря на изискванията на 
правото на Съюза относно търговията 
със семена и посадъчен материал, 
държавите членки все пак могат да 
разрешат забраната, да ограничат 
използването или да възпрепятстват 
свободното му обращение на своя 
територия.

Or. it

Изменение 57
Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен

Позиция на Съвета
Съображение 4

Позиция на Съвета Изменение

(4) Когато даден ГМО е разрешен за 
отглеждане в съответствие с правната 
рамка на Съюза относно ГМО и по 
отношение на сорта, който ще се пусне 
на пазара, отговаря на изискванията на 
правото на Съюза относно търговията 
със семена и посадъчен материал, на 

(4) Когато даден ГМО е разрешен за 
отглеждане в съответствие с правната 
рамка на Съюза относно ГМО и по 
отношение на сорта, който ще се пусне 
на пазара, отговаря на изискванията на 
правото на Съюза относно търговията 
със семена и посадъчен материал, на 
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държавите членки не се разрешава да 
забраняват, ограничават или 
възпрепятстват свободното му 
обращение на своя територия, освен при 
условията, определени в правото на 
Съюза.

държава членка, която е разрешила 
въпросния ГМО с цел отглеждане, не 
се разрешава да забранява, ограничава
или възпрепятства свободното му 
обращение на своя територия, освен при 
условията, определени в правото на 
Съюза. На държавите членки, които 
не се разрешили даден ГМО с цел 
отглеждане, се разрешава да 
забраняват, ограничават или 
възпрепятстват свободното му 
обращение на своя територия.

Or. fr

Обосновка

Държавите членки, които разрешават ГМО и тяхното отглеждане, трябва да 
поемат отговорност за своя избор и да отидат до края в процеса на разрешителната 
процедура. Не изглежда приемливо да се позволи отглеждането единствено с цел 
добив, без да се поемат последиците, свързани с консумацията и износа, особено за 
бедните страни. Освен това, заглавието на директивата следва да бъде ясно и да има 
практически последици, като истинската свобода на държавите членки в тази 
област се състои в това да откажат обращението на ГМО, който е бил отказан за 
отглеждане.

Изменение 58
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение 4

Позиция на Съвета Изменение

(4) Когато даден ГМО е разрешен за 
отглеждане в съответствие с правната 
рамка на Съюза относно ГМО и по 
отношение на сорта, който ще се пусне 
на пазара, отговаря на изискванията на 
правото на Съюза относно търговията 
със семена и посадъчен материал, на 
държавите членки не се разрешава да 
забраняват, ограничават или 
възпрепятстват свободното му 
обращение на своя територия, освен 

(4) Когато даден ГМО е разрешен за 
отглеждане в съответствие с правната 
рамка на Съюза относно ГМО и по 
отношение на сорта, който ще се пусне 
на пазара, отговаря на изискванията на 
правото на Съюза относно търговията 
със семена и посадъчен материал, на 
държавите членки се разрешава да 
забраняват или ограничават 
присъствието му на своя територия.
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при условията, определени в правото 
на Съюза.

Or. fr

Изменение 59
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Позоваване 5

Позиция на Съвета Изменение

(5) Опитът показва, че отглеждането на 
ГМО е въпрос, на който се обръща по-
сериозно внимание на равнището на 
държавите членки. Въпросите, свързани 
с пускането на пазара и вноса на ГМО, 
следва да продължат да бъдат уреждани 
на равнището на Съюза с цел запазване 
на вътрешния пазар. Отглеждането 
обаче може да изисква повече гъвкавост 
в някои случаи, тъй като е въпрос със 
сериозно национално, регионално и 
местно измерение поради връзката му 
със земеползването, със структурата на 
местното земеделие и със защитата или 
запазването на местообитания, 
екосистеми и ландшафти. Подобна 
гъвкавост следва да не компрометира 
общата разрешителна процедура и по-
специално процеса на оценяване.

(5) Опитът показва, че отглеждането на 
ГМО е въпрос, на който се обръща по-
сериозно внимание на равнището на 
държавите членки. Въпросите, свързани 
с пускането на пазара и вноса на ГМО, 
следва да продължат да бъдат уреждани 
на равнището на Съюза с цел запазване 
на вътрешния пазар. Отглеждането 
обаче може да изисква повече гъвкавост 
в някои случаи, тъй като е въпрос със 
сериозно национално, регионално и 
местно измерение поради връзката му 
със земеползването, със структурата на 
местното земеделие и със защитата или 
запазването на местообитания, 
екосистеми и ландшафти. Освен това, 
хармонизираната оценка на 
рисковете за здравето и околната 
среда може да не разгледа всички 
възможни въздействия от 
отглеждането на ГМО в различни 
региони и местни екосистеми. В 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) държавите 
членки имат право да имат 
възможност да приемат правно 
обвързващи актове, които 
ограничават или забраняват 
ефективното отглеждане на ГМО 
или групи ГМО, определени въз основа 
на култура или признак, или на всички 
ГМО на цялата си територия или 
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част от нея, след като са били 
разрешени на равнището на Съюза. 
Подобна гъвкавост обаче следва да не 
компрометира общата разрешителна 
процедура и по-специално процеса на 
оценяване.

Or. en

Изменение 60
Франсоаз Гростет

Позиция на Съвета
Съображение 5

Позиция на Съвета Изменение

(5) Опитът показва, че отглеждането на 
ГМО е въпрос, на който се обръща по-
сериозно внимание на равнището на 
държавите членки. Въпросите, свързани 
с пускането на пазара и вноса на ГМО, 
следва да продължат да бъдат уреждани 
на равнището на Съюза с цел запазване 
на вътрешния пазар. Отглеждането 
обаче може да изисква повече гъвкавост 
в някои случаи, тъй като е въпрос със 
сериозно национално, регионално и 
местно измерение поради връзката му 
със земеползването, със структурата на 
местното земеделие и със защитата или 
запазването на местообитания, 
екосистеми и ландшафти. Подобна 
гъвкавост следва да не компрометира 
общата разрешителна процедура и по-
специално процеса на оценяване.

(5) Опитът показва, че отглеждането на 
ГМО е въпрос, на който се обръща по-
сериозно внимание на равнището на 
държавите членки. Въпросите, свързани 
с пускането на пазара и вноса на ГМО, 
задължително трябва да продължат 
да бъдат уреждани на равнището на 
Съюза с цел запазване на вътрешния 
пазар. Отглеждането обаче може да 
изисква повече гъвкавост в някои 
случаи, тъй като е въпрос със сериозно 
национално, регионално и местно 
измерение поради връзката му със 
земеползването, със структурата на 
местното земеделие и със защитата или 
запазването на местообитания, 
екосистеми и ландшафти. Подобна 
гъвкавост следва да не компрометира 
общата разрешителна процедура и по-
специално процеса на оценяване и не 
следва да води до оспорване на 
централната роля на Европейския 
орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ) в тази процедура.

Or. fr
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Обосновка

Разрешителна процедура и процесът на оценяване на европейско равнище трябва да 
бъдат запазени, доколкото е възможно, за да се избегне превръщането на 
настоящото законодателство в прецедент за ренационализация на други европейски 
регламенти.

Изменение 61
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Позиция на Съвета
Позоваване 5

Позиция на Съвета Изменение

(5) Опитът показва, че отглеждането на 
ГМО е въпрос, на който се обръща по-
сериозно внимание на равнището на 
държавите членки. Въпросите, свързани 
с пускането на пазара и вноса на ГМО, 
следва да продължат да бъдат уреждани 
на равнището на Съюза с цел запазване 
на вътрешния пазар. Отглеждането 
обаче може да изисква повече гъвкавост 
в някои случаи, тъй като е въпрос със 
сериозно национално, регионално и 
местно измерение поради връзката му 
със земеползването, със структурата на 
местното земеделие и със защитата или 
запазването на местообитания, 
екосистеми и ландшафти. Подобна 
гъвкавост следва да не компрометира 
общата разрешителна процедура и по-
специално процеса на оценяване.

(5) Опитът показва, че отглеждането на 
ГМО е въпрос, на който се обръща по-
сериозно внимание на равнището на 
държавите членки. Въпросите, свързани 
с пускането на пазара и вноса на ГМО, 
следва да продължат да бъдат уреждани 
на равнището на Съюза с цел запазване 
на вътрешния пазар. Отглеждането 
обаче може да изисква повече гъвкавост 
в някои случаи, тъй като е въпрос със 
сериозно национално, регионално и 
местно измерение поради връзката му 
със земеползването, със структурата на 
местното земеделие и със защитата или 
запазването на местообитания, 
екосистеми и ландшафти. Подобна
гъвкавост следва да не компрометира 
общата разрешителна процедура и по-
специално процеса на оценяване. Освен 
това, хармонизираната оценка на 
рисковете за здравето и околната 
среда може да не разгледа всички 
възможни въздействия от 
отглеждането на ГМО в различни 
региони и местни екосистеми. В 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) държавите 
членки имат право да имат 
възможност да приемат правно 
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ефективното отглеждане на ГМО 
или групи ГМО, определени въз основа 
на култура или признак, или на всички 
ГМО на цялата си територия или 
част от нея, след като са били 
разрешени на равнището на Съюза.
Подобна гъвкавост обаче следва да не 
компрометира общата разрешителна 
процедура и по-специално процеса на 
оценяване.

Or. en

Изменение 62
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение 5

Позиция на Съвета Изменение

(5) Опитът показва, че отглеждането на 
ГМО е въпрос, на който се обръща по-
сериозно внимание на равнището на 
държавите членки. Въпросите, свързани 
с пускането на пазара и вноса на ГМО, 
следва да продължат да бъдат уреждани 
на равнището на Съюза с цел запазване 
на вътрешния пазар. Отглеждането 
обаче може да изисква повече гъвкавост 
в някои случаи, тъй като е въпрос със 
сериозно национално, регионално и 
местно измерение поради връзката му 
със земеползването, със структурата на 
местното земеделие и със защитата или 
запазването на местообитания, 
екосистеми и ландшафти. Подобна 
гъвкавост следва да не компрометира 
общата разрешителна процедура и по-
специално процеса на оценяване.

(5) Опитът показва, че отглеждането на 
ГМО е въпрос, на който се обръща по-
сериозно внимание на равнището на 
държавите членки. Въпреки това,
въпросите, свързани с пускането на 
пазара и вноса на ГМО, а също и 
оценката на рисковете за здравето и 
околната среда, следва да продължат 
да бъдат уреждани на равнището на 
Съюза с цел запазване на вътрешния 
пазар и високото равнище на защита 
на човешкото здраве, както е 
предвидено в Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Отглеждането обаче може да 
изисква повече гъвкавост в някои 
случаи, тъй като е въпрос със сериозно 
национално, регионално и местно 
измерение поради връзката му със 
земеползването, със структурата на 
местното земеделие и със защитата или 
запазването на местообитания, 
екосистеми, ландшафти и естествени 
растителни генотипове. Подобна 
гъвкавост следва да не компрометира 
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общата разрешителна процедура и по-
специално процеса на оценяване, 
когато това се прави съгласно най-
високите стандарти и включва 
оценката на всички възможни рискове 
за здравето и на всички възможни 
последици от въвеждането на ГМО 
върху природата и околната среда.

Or. fr

Изменение 63
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Позоваване 5

Позиция на Съвета Изменение

(5) Опитът показва, че отглеждането на 
ГМО е въпрос, на който се обръща по-
сериозно внимание на равнището на 
държавите членки. Въпросите, свързани 
с пускането на пазара и вноса на ГМО, 
следва да продължат да бъдат уреждани 
на равнището на Съюза с цел запазване 
на вътрешния пазар. Отглеждането 
обаче може да изисква повече гъвкавост 
в някои случаи, тъй като е въпрос със 
сериозно национално, регионално и 
местно измерение поради връзката му 
със земеползването, със структурата на 
местното земеделие и със защитата или 
запазването на местообитания, 
екосистеми и ландшафти. Подобна 
гъвкавост следва да не компрометира 
общата разрешителна процедура и по-
специално процеса на оценяване.

(5) Опитът показва, че отглеждането на 
ГМО е въпрос, на който се обръща по-
сериозно внимание на равнището на 
държавите членки, тъй като 
съществуват различни научни 
интерпретации и политически 
оценки на риска. Въпросите, свързани с 
пускането на пазара и вноса на ГМО, 
следва да продължат да бъдат уреждани
на равнището на Съюза с цел запазване 
на вътрешния пазар. Отглеждането 
обаче може да изисква повече гъвкавост 
в някои случаи, тъй като е въпрос със 
сериозно национално, регионално и 
местно измерение поради връзката му 
със земеползването, със структурата на 
местното земеделие и със защитата или 
запазването на местообитания, 
екосистеми и ландшафти. Подобна 
гъвкавост следва да не компрометира 
общата разрешителна процедура и по-
специално процеса на оценяване.

Or. en
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Обосновка

Съвместимо с изменение 5 на проектопрепоръката.

Изменение 64
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение 5a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(5а) Поради това е уместно да се 
усъвършенства общата 
разрешителна процедура, 
хармонизирана на европейско 
равнище, така че тя да обхване 
оценката на здравните и 
екологичните рискове не само на 
цялата територия на Европейския 
съюз, но и на местно равнище, чрез 
анализ на потенциалното 
въздействие върху местните 
екосистеми. Само пълна 
централизирана оценка, която е 
действително независима и усилена, 
ще позволи да се гарантира високото 
равнище на безопасност, 
предоставено по силата на 
Договорите. Това означава, че всички 
държави членки участват в тази 
оценка, за да се осигури плурализъм на 
позициите, а научните и етичните 
дискусии са обогатени с местните 
особености на всяка държава членка.

Or. fr

Изменение 65
Лин Бойлан

Позиция на Съвета
Позоваване 6
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Позиция на Съвета Изменение

6) С цел ограничаване или забрана на 
отглеждането на ГМО някои държави 
членки използваха предпазни клаузи и 
спешни мерки в съответствие с член 23 
от Директива 2001/18/EО и член 34 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 в резултат, 
според случая, на нова или 
допълнителна информация, станала 
известна след датата на съгласието и 
засягаща оценката на риска за околната 
среда или повторната оценка на 
съществуващата информация. Други 
държави членки използваха 
процедурата на уведомяване, 
предвидена в член 114, параграфи 5 и 6 
от Договора за функционирането на 
Европейския Съюз (ДФЕС), която 
изисква представянето на нови научни 
доказателства, свързани със защитата на 
околната или работната среда. Освен 
това процесът на вземане на решение за 
отглеждането на ГМО се оказа особено 
труден, тъй като изразените на 
национално равнище опасения не са 
свързани само с безопасността на ГМО 
за здравето или за околната среда.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 66
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение 6

Позиция на Съвета Изменение

(6) С цел ограничаване или забрана на 
отглеждането на ГМО някои държави 
членки използваха предпазни клаузи и 
спешни мерки в съответствие с член 23 
от Директива 2001/18/EО и член 34 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 в резултат, 

(6) С цел ограничаване или забрана на 
отглеждането на ГМО някои държави 
членки използваха предпазни клаузи и 
спешни мерки в съответствие с член 23 
от Директива 2001/18/EО и член 34 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 в резултат, 
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според случая, на нова или 
допълнителна информация, станала 
известна след датата на съгласието и 
засягаща оценката на риска за околната 
среда или повторната оценка на 
съществуващата информация. Други 
държави членки използваха 
процедурата на уведомяване, 
предвидена в член 114, параграфи 5 и 6 
от Договора за функционирането на 
Европейския Съюз (ДФЕС), която 
изисква представянето на нови научни 
доказателства, свързани със защитата на 
околната или работната среда. Освен 
това процесът на вземане на решение за 
отглеждането на ГМО се оказа особено 
труден, тъй като изразените на 
национално равнище опасения не са 
свързани само с безопасността на ГМО 
за здравето или за околната среда.

според случая, на нова или 
допълнителна информация, станала 
известна след датата на съгласието и 
засягаща оценката на риска за околната 
среда или повторната оценка на 
съществуващата информация. Други 
държави членки използваха 
процедурата на уведомяване, 
предвидена в член 114, параграфи 5 и 6 
от Договора за функционирането на 
Европейския Съюз (ДФЕС), която 
изисква представянето на нови научни 
доказателства, свързани със защитата на 
околната или работната среда. Освен 
това процесът на вземане на решение за 
отглеждането на ГМО се оказа особено 
труден, тъй като изразените на 
национално равнище опасения не са 
свързани само с безопасността на ГМО 
за здравето или за околната среда. Тези 
национални притеснения се налагат 
на нотифициращите 
лица/заявителите, които трябва 
задължително да се съобразят с тях, 
без да оказват какъвто и да било 
натиск върху държавите членки, в 
бъдещите си заявки за отглеждане на 
европейския пазар.

Or. fr

Изменение 67
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Позоваване 6

Позиция на Съвета Изменение

(6) С цел ограничаване или забрана на 
отглеждането на ГМО някои държави 
членки използваха предпазни клаузи и 
спешни мерки в съответствие с член 23 
от Директива 2001/18/EО и член 34 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 в резултат, 

(6) С цел ограничаване или забрана на 
отглеждането на ГМО някои държави 
членки използваха предпазни клаузи и 
спешни мерки в съответствие с член 23 
от Директива 2001/18/EО и член 34 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 в резултат, 



PE539.851v01-00 30/134 AM\1037402BG.doc

BG

според случая, на нова или 
допълнителна информация, станала 
известна след датата на съгласието и 
засягаща оценката на риска за околната 
среда или повторната оценка на 
съществуващата информация. Други 
държави членки използваха 
процедурата на уведомяване, 
предвидена в член 114, параграфи 5 и 6 
от Договора за функционирането на 
Европейския Съюз (ДФЕС), която 
изисква представянето на нови научни 
доказателства, свързани със защитата на 
околната или работната среда. Освен 
това процесът на вземане на решение 
за отглеждането на ГМО се оказа 
особено труден, тъй като изразените 
на национално равнище опасения не са 
свързани само с безопасността на 
ГМО за здравето или за околната 
среда.

според случая, на нова или 
допълнителна информация, станала 
известна след датата на съгласието и 
засягаща оценката на риска за околната 
среда или повторната оценка на 
съществуващата информация. Други 
държави членки използваха 
процедурата на уведомяване, 
предвидена в член 114, параграфи 5 и 6 
от Договора за функционирането на 
Европейския Съюз (ДФЕС), която 
изисква представянето на нови научни 
доказателства, свързани със защитата на 
околната или работната среда. 

Or. en

Обосновка

Комисията така и не успя да опровергае подозрението, че една от основните цели на 
предложението е била да „убеди“ държавите членки, критикуващи ГМО, да гласуват 
в подкрепа (или поне да се въздържат) на решенията за разрешаване на ГМО. За да не 
се подхранват подобни подозрения, всички позовавания на „сложния процес на вземане 
на решение“ следва да се избягват.

Изменение 68
Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен

Позиция на Съвета
Съображение 6a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(6а) Всяка държава членка следва да 
бъде в състояние незабавно да спре 
действието на разрешението за 
отглеждане на ГМО, ако счита, че 
въпросната култура уврежда 
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благосъстоянието на хората и 
околната среда в засегнатата 
територия, без да се чакат научни 
доказателства, оспорващи 
безопасността на продукта за 
човешкото здраве или околната среда. 
Това решение за спиране следва да 
бъде придружено от обезщетение за 
засегнатите производители, в 
зависимост от оценката на загубата.

Or. fr

Обосновка

С цел да се уважи идеята за свободата на държавите членки относно отглеждането 
на ГМО, уместно е да се даде възможност на дадена държава да преразгледа 
предишно свое решение в съответствие с принципа на предпазливост и националния 
интерес.

Изменение 69
Елизабет Кьострингер, Дьорд Хьолвени, Марияна Петир

Позиция на Съвета
Позоваване 7

Позиция на Съвета Изменение

(7) В съответствие с член 2, параграф 2 
от ДФЕС държавите членки имат право 
да разполагат с възможност по време на 
разрешителната процедура и след нея да 
вземат решение да ограничат или 
забранят отглеждането на ГМО на 
своята територия, в резултат на което 
отглеждането на даден ГМО да бъде 
изключено от цялата територия на 
дадена държава членка или от части от 
нея. Във връзка с това е целесъобразно, 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, на държавите членки да 
бъде предоставена по-голяма гъвкавост 
за вземане на решения, по време на 
разрешителната процедура или след нея, 
дали желаят или не на тяхната 

(7) В съответствие с член 2, параграф 2 
от ДФЕС държавите членки имат право 
да разполагат с възможност по време на 
разрешителната процедура и след нея да 
вземат решение да ограничат или 
забранят отглеждането на ГМО на 
своята територия, в резултат на което 
отглеждането на даден ГМО да бъде 
изключено от цялата територия на 
дадена държава членка или от части от 
нея. Във връзка с това е целесъобразно, 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, на държавите членки да 
бъде предоставена по-голяма гъвкавост 
за вземане на решения, по време на 
разрешителната процедура или след нея, 
дали желаят или не на тяхната 
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територия да се отглеждат генетично 
модифицирани култури, без да се засяга 
оценката на риска, предвидена в 
разрешителната система на Съюза за 
ГМО, и независимо от мерките, които 
държавите членки имат право да 
предприемат в съответствие с 
Директива 2001/18/EО за избягване на 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти. Предоставянето на такава 
възможност на държавите членки следва 
да облекчи процеса на вземане на 
решения в областта на ГМО. 
Същевременно следва да бъде запазена 
свободата на избор на потребителите, 
земеделските стопани и операторите 
като се внесе по-голяма яснота за 
заинтересованите страни по въпросите 
на отглеждането на ГМО в Съюза. 
Следователно настоящата директива 
следва да улесни безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар.

територия да се отглеждат генетично 
модифицирани култури, без да се засяга 
оценката на риска, предвидена в 
разрешителната система на Съюза за 
ГМО, и независимо от мерките, които 
държавите членки имат право да 
предприемат в съответствие с 
Директива 2001/18/EО за избягване на 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти на тяхната територия и в 
граничните райони на съседните 
държави членки. Предоставянето на 
такава възможност на държавите членки 
следва да облекчи процеса на вземане на 
решения в областта на ГМО. 
Същевременно следва да бъде запазена 
свободата на избор на потребителите, 
земеделските стопани и операторите 
като се внесе по-голяма яснота за 
заинтересованите страни по въпросите 
на отглеждането на ГМО в Съюза. 
Следователно настоящата директива 
следва да улесни безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар във 
връзка с член 114 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 70
Ян Хойтема

Позиция на Съвета
Позоваване 7

Позиция на Съвета Изменение

(7) В съответствие с член 2, параграф 
2 от ДФЕС държавите членки имат 
право да разполагат с възможност по 
време на разрешителната процедура и 
след нея да вземат решение да 
ограничат или забранят 
отглеждането на ГМО на своята 
територия, в резултат на което 
отглеждането на даден ГМО да бъде 
изключено от цялата територия на 

(7) Целесъобразно е, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, на 
държавите членки да бъде предоставена 
по-голяма гъвкавост за вземане на 
решения, по време на разрешителната 
процедура или след нея, дали желаят 
или не на тяхната територия да се 
отглеждат генетично модифицирани 
култури, без да се засяга оценката на 
риска, предвидена в разрешителната 
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дадена държава членка или от части 
от нея. Във връзка с това е 
целесъобразно, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, на 
държавите членки да бъде предоставена 
по-голяма гъвкавост за вземане на 
решения, по време на разрешителната 
процедура или след нея, дали желаят 
или не на тяхната територия да се 
отглеждат генетично модифицирани 
култури, без да се засяга оценката на 
риска, предвидена в разрешителната 
система на Съюза за ГМО, и независимо 
от мерките, които държавите членки 
имат право да предприемат в 
съответствие с Директива 2001/18/EО за 
избягване на случайното наличие на 
ГМО в други продукти. Предоставянето 
на такава възможност на държавите 
членки следва да облекчи процеса на 
вземане на решения в областта на ГМО. 
Същевременно следва да бъде запазена 
свободата на избор на потребителите, 
земеделските стопани и операторите 
като се внесе по-голяма яснота за 
заинтересованите страни по въпросите 
на отглеждането на ГМО в Съюза. 
Следователно настоящата директива 
следва да улесни безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар.

система на Съюза за ГМО, и независимо 
от мерките, които държавите членки 
имат право да предприемат в 
съответствие с Директива 2001/18/EО за 
избягване на случайното наличие на 
ГМО в други продукти. Предоставянето 
на такава възможност на държавите 
членки следва да облекчи процеса на 
вземане на решения в областта на ГМО. 
Същевременно следва да бъде запазена 
свободата на избор на потребителите, 
земеделските стопани и операторите, 
например на тези, които желаят да 
използват култури, които се приемат 
за безопасни съгласно заключенията 
на Европейския орган за безопасност 
на храните, като се внесе по-голяма 
яснота за заинтересованите страни по 
въпросите на отглеждането на ГМО в 
Съюза. Следователно настоящата 
директива следва да улесни 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 71
Валентинас Мазуронис

Позиция на Съвета
Позоваване 7

Позиция на Съвета Изменение

(7) В съответствие с член 2, параграф 
2 от ДФЕС държавите членки имат 
право да разполагат с възможност по 
време на разрешителната процедура и 
след нея да вземат решение да 

(7) Във връзка с това е целесъобразно, в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, на държавите членки да 
бъде предоставена по-голяма гъвкавост 
за вземане на решения, по време на 
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ограничат или забранят 
отглеждането на ГМО на своята 
територия, в резултат на което 
отглеждането на даден ГМО да бъде 
изключено от цялата територия на 
дадена държава членка или от части 
от нея. Във връзка с това е 
целесъобразно, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, на 
държавите членки да бъде предоставена 
по-голяма гъвкавост за вземане на 
решения, по време на разрешителната 
процедура или след нея, дали желаят 
или не на тяхната територия да се 
отглеждат генетично модифицирани 
култури, без да се засяга оценката на 
риска, предвидена в разрешителната 
система на Съюза за ГМО, и независимо 
от мерките, които държавите членки 
имат право да предприемат в 
съответствие с Директива 2001/18/EО за 
избягване на случайното наличие на 
ГМО в други продукти.
Предоставянето на такава 
възможност на държавите членки 
следва да облекчи процеса на вземане 
на решения в областта на ГМО. 
Същевременно следва да бъде запазена 
свободата на избор на 
потребителите, земеделските 
стопани и операторите като се внесе
по-голяма яснота за 
заинтересованите страни по 
въпросите на отглеждането на ГМО 
в Съюза. Следователно настоящата 
директива следва да улесни 
безпрепятственото функциониране 
на вътрешния пазар.

разрешителната процедура или след нея, 
дали желаят или не на тяхната 
територия да се отглеждат генетично 
модифицирани култури, без да се засяга 
оценката на риска, предвидена в 
разрешителната система на Съюза за 
ГМО, и независимо от мерките, които 
държавите членки са длъжни да 
предприемат в съответствие с 
Директива 2001/18/EО за избягване на 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти на тяхната територия. 
Държавите членки са длъжни да си 
сътрудничат със съседните държави 
членки, с цел да се гарантира 
подходящ обмен на информация, 
имащ за цел да предотврати 
трансгранично замърсяване с ГМО.

Or. en

Обосновка

Съгласни сме, че ГМО биха могли да предизвикат трансгранично замърсяване на 
културите и биологичното разнообразие. Поради тази причина държавите членки 
следва да си сътрудничат, за да предотвратят това замърсяване, и да обменят 
информация за възможното отглеждане на ГМО близо до техните граници.
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Изменение 72
Силви Годен, Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк

Позиция на Съвета
Съображение 7

Позиция на Съвета Изменение

(7) В съответствие с член 2, 
параграф 2 от ДФЕС държавите 
членки имат право да разполагат с 
възможност по време на 
разрешителната процедура и след нея 
да вземат решение да ограничат или 
забранят отглеждането на ГМО на 
своята територия, в резултат на 
което отглеждането на даден ГМО 
да бъде изключено от цялата 
територия на дадена държава членка 
или от части от нея. Във връзка с 
това е целесъобразно, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, на 
държавите членки да бъде предоставена 
по-голяма гъвкавост за вземане на 
решения, по време на разрешителната 
процедура или след нея, дали желаят 
или не на тяхната територия да се 
отглеждат генетично модифицирани 
култури, без да се засяга оценката на 
риска, предвидена в разрешителната 
система на Съюза за ГМО, и независимо 
от мерките, които държавите членки 
имат право да предприемат в 
съответствие с Директива 2001/18/EО за 
избягване на случайното наличие на 
ГМО в други продукти.
Предоставянето на такава 
възможност на държавите членки 
следва да облекчи процеса на вземане 
на решения в областта на ГМО. 
Същевременно следва да бъде запазена 
свободата на избор на 
потребителите, земеделските 
стопани и операторите, като 
успоредно се осигури по-голяма яснота 
за заинтересованите страни по 

(7) Във връзка с това е целесъобразно, в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, на държавите членки да 
бъде предоставена по-голяма гъвкавост 
за вземане на решения, по време на 
разрешителната процедура или след нея, 
дали желаят или не на тяхната 
територия да се отглеждат или пускат 
на пазара генетично модифицирани 
култури под формата на суровини от 
култури или преработени продукти 
от хранително-вкусовата 
промишленост, без да се засяга 
оценката на риска, предвидена в 
разрешителната система на Съюза за 
ГМО, и независимо от мерките, които 
държавите членки се изисква да 
предприемат в съответствие с 
Директива 2001/18/EО за избягване на 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти на тяхна територия и в 
граничните райони на съседни 
държави членки.
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въпросите на отглеждането на ГМО 
в Съюза. Следователно настоящата 
директива е съвместима с 
безпрепятственото функциониране 
на вътрешния пазар.

Or. fr

Обосновка

Държавите членки, в съответствие с принципа на предпазливост, трябва да могат да 
отказват пускането на пазара и следователно вноса на ГМО. Безопасността на 
потребителите следва да бъде поставена над интересите на хранително-вкусовата 
промишленост.

Изменение 73
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Съображение 7

Позиция на Съвета Изменение

(7) В съответствие с член 2, параграф 2 
от ДФЕС държавите членки имат право 
да разполагат с възможност по време на 
разрешителната процедура и след нея да 
вземат решение да ограничат или 
забранят отглеждането на ГМО на 
своята територия, в резултат на което 
отглеждането на даден ГМО да бъде 
изключено от цялата територия на 
дадена държава членка или от части от 
нея. Във връзка с това е целесъобразно, 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, на държавите членки да 
бъде предоставена по-голяма гъвкавост 
за вземане на решения, по време на 
разрешителната процедура или след нея, 
дали желаят или не на тяхната
територия да се отглеждат генетично 
модифицирани култури, без да се засяга 
оценката на риска, предвидена в 
разрешителната система на Съюза за 
ГМО, и независимо от мерките, които 

(7) В съответствие с член 2, параграф 2 
от ДФЕС държавите членки следва да
имат право да разполагат с възможност 
по време на разрешителната процедура 
и след нея да вземат решение да 
ограничат или забранят отглеждането на 
ГМО на своята територия, в резултат на 
което отглеждането на даден ГМО да 
бъде изключено от цялата територия на 
дадена държава членка или от части от 
нея. Във връзка с това е целесъобразно, 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, на държавите членки да 
бъде предоставена по-голяма гъвкавост 
за вземане на решения, по време на 
разрешителната процедура или след нея, 
дали желаят или не на тяхната 
територия да се отглеждат генетично 
модифицирани култури, без да се засяга 
оценката на риска, предвидена в 
разрешителната система на Съюза за 
ГМО, и независимо от мерките, които 
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държавите членки имат право да 
предприемат в съответствие с 
Директива 2001/18/EО за избягване на 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти. Предоставянето на такава 
възможност на държавите членки следва 
да облекчи процеса на вземане на 
решения в областта на ГМО. 
Същевременно следва да бъде запазена 
свободата на избор на потребителите, 
земеделските стопани и операторите 
като се внесе по-голяма яснота за 
заинтересованите страни по въпросите 
на отглеждането на ГМО в Съюза. 
Следователно настоящата директива 
следва да улесни безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар.

държавите членки имат право да 
предприемат в съответствие с 
Директива 2001/18/EО за избягване на 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти на тяхна територия и в 
граничните райони на съседни 
държави членки. Предоставянето на 
такава възможност на държавите членки 
следва да облекчи процеса на вземане на 
решения в областта на ГМО. 
Същевременно следва да бъде запазена 
свободата на избор на потребителите, 
земеделските стопани и операторите 
като се внесе по-голяма яснота за 
заинтересованите страни по въпросите 
на отглеждането на ГМО в Съюза. 
Следователно настоящата директива 
следва да улесни безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар 
чрез преразглеждане на дисциплината 
по отношение на етикетирането на 
храните.

Or. it

Изменение 74
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Позиция на Съвета
Позоваване 7

Позиция на Съвета Изменение

(7) В съответствие с член 2, параграф 2 
от ДФЕС държавите членки имат право 
да разполагат с възможност по време на 
разрешителната процедура и след нея да 
вземат решение да ограничат или 
забранят отглеждането на ГМО на 
своята територия, в резултат на което 
отглеждането на даден ГМО да бъде 
изключено от цялата територия на 
дадена държава членка или от части от 
нея. Във връзка с това е целесъобразно, 
в съответствие с принципа на 

(7) В съответствие с член 2, параграф 2 
от ДФЕС държавите членки имат право 
да разполагат с възможност по време на 
разрешителната процедура и след нея да 
вземат решение да ограничат или 
забранят отглеждането на ГМО на 
своята територия, в резултат на което 
отглеждането на даден ГМО да бъде 
изключено от цялата територия на 
дадена държава членка или от части от 
нея. Във връзка с това е целесъобразно, 
в съответствие с принципа на 
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субсидиарност, на държавите членки да 
бъде предоставена по-голяма гъвкавост 
за вземане на решения, по време на 
разрешителната процедура или след нея, 
дали желаят или не на тяхната 
територия да се отглеждат генетично 
модифицирани култури, без да се засяга 
оценката на риска, предвидена в 
разрешителната система на Съюза за 
ГМО, и независимо от мерките, които 
държавите членки имат право да 
предприемат в съответствие с 
Директива 2001/18/EО за избягване на 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти. Предоставянето на такава 
възможност на държавите членки следва 
да облекчи процеса на вземане на 
решения в областта на ГМО. 
Същевременно следва да бъде запазена 
свободата на избор на потребителите, 
земеделските стопани и операторите 
като се внесе по-голяма яснота за 
заинтересованите страни по въпросите 
на отглеждането на ГМО в Съюза. 
Следователно настоящата директива 
следва да улесни безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар.

субсидиарност, на държавите членки да 
бъде предоставена по-голяма гъвкавост 
за вземане на решения, по време на 
разрешителната процедура или след нея, 
дали желаят или не на тяхната 
територия да се отглеждат генетично 
модифицирани култури, без да се засяга 
оценката на риска, предвидена в 
разрешителната система на Съюза за 
ГМО, и независимо от мерките, които 
държавите членки имат право да 
предприемат в съответствие с 
Директива 2001/18/EО за избягване на 
случайното наличие на ГМО в други
продукти. Предоставянето на такава 
възможност на държавите членки следва 
да облекчи процеса на вземане на 
решения в областта на ГМО. 
Същевременно следва да бъде запазена 
свободата на избор на потребителите, 
земеделските стопани и операторите 
като се внесе по-голяма яснота за 
заинтересованите страни по въпросите 
на отглеждането на ГМО в Съюза. 
Следователно настоящата директива 
следва да улесни безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар, 
като винаги се взема под внимание 
принципът на предпазливост.

Or. en

Изменение 75
Юнус Омаржи, Лин Бойлан

Позиция на Съвета
Съображение 7

Позиция на Съвета Изменение

(7) В съответствие с член 2, параграф 2 
от ДФЕС държавите членки имат право 
да разполагат с възможност по време на 
разрешителната процедура и след нея
да вземат решение да ограничат или 
забранят отглеждането на ГМО на 

(7) В съответствие с член 2, параграф 2 
от ДФЕС държавите членки имат право 
да разполагат с възможност да вземат 
решение да ограничат или забранят 
отглеждането на ГМО на своята 
територия, в резултат на което 
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своята територия, в резултат на което
отглеждането на даден ГМО да бъде 
изключено от цялата територия на 
дадена държава членка или от части от 
нея. Във връзка с това е целесъобразно,
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, на държавите членки да 
бъде предоставена по-голяма гъвкавост
за вземане на решения, по време на 
разрешителната процедура или след 
нея, дали желаят или не на тяхната 
територия да се отглеждат генетично 
модифицирани култури, без да се засяга 
оценката на риска, предвидена в 
разрешителната система на Съюза за 
ГМО, и независимо от мерките, които 
държавите членки имат право да 
предприемат в съответствие с 
Директива 2001/18/EО за избягване на 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти. Предоставянето на такава 
възможност на държавите членки
следва да облекчи процеса на вземане 
на решения в областта на ГМО. 
Същевременно следва да бъде запазена 
свободата на избор на 
потребителите, земеделските 
стопани и операторите, като 
успоредно се осигури по-голяма яснота 
за заинтересованите страни по 
въпросите на отглеждането на ГМО в 
Съюза. Следователно настоящата 
директива е съвместима с 
безпрепятственото функциониране 
на вътрешния пазар.

отглеждането на даден ГМО да бъде 
изключено от цялата територия на 
дадена държава членка или от части от 
нея. Във връзка с това е целесъобразно в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност на държавите членки да 
бъде предоставена пълна гъвкавост при
вземане на решения относно това дали 
желаят или не на тяхната територия да 
се отглеждат генетично модифицирани 
култури, и независимо от мерките, 
които държавите членки са длъжни да 
предприемат в съответствие с 
Директива 2001/18/EО за избягване на 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти на тяхна територия и в 
граничните райони на съседни 
държави членки. Нотифициращите 
лица/заявителите са длъжни да се 
съобразят с решението на държавите 
членки да ограничат или да забранят
отглеждането на ГМО на своята 
територия и следователно тяхната 
нотификация/заявление за получаване 
на разрешение за отглеждане не 
може да обхваща териториите на 
въпросните държави членки.

Or. fr

Изменение 76
Джули Гърлинг

Позиция на Съвета
Съображение 7а (ново)
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Позиция на Съвета Изменение

(7а) Въз основа на заключенията на 
Съвета по въпросите на околната 
среда, приети на 4 декември 2008 г., 
Комисията следва да оцени 
необходимостта от установяване на 
прагове за етикетиране на 
случайното наличие на ГМО в 
конвенционалните семена на 
възможно най-ниските, 
пропорционални и функционални нива 
за всички икономически оператори. 
Освен това Комисията следва да 
оцени необходимостта от 
хармонизиране на методите на 
вземане на проби и анализ за 
неразрешени ГМО, присъстващи в 
ниска степен в семената, по-
специално заради определянето на 
минимална граница на ефективност 
на методите за откриване.

Or. en

Изменение 77
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Съображение 7а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(7а) В качеството си на управляващи 
риска, държавите членки следва да 
имат правото да приемат мерки за 
ограничаване или забрана на цялата 
си територия или част от нея на 
отглеждането на всички ГМО или 
групи ГМО, определени въз основа на 
култура или признак, или на 
определен ГМО, разрешен в 
съответствие с част В от Директива 
2001/18/EО или Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, или в процеса на 
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разрешаване или повторно 
разрешаване. Тези мерки следва да 
бъдат в съответствие с правото на 
Съюза и да са оправдани въз основа на 
причини, свързани с околната среда 
или други легитимни фактори като 
социално-икономическото 
въздействие, ако тези фактори не са 
били разгледани като част от 
хармонизираните процедури в част В 
от Директива 2001/18/EО или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, или при 
продължаваща научна несигурност.

Or. en

Изменение 78
Алойз Петерле

Позиция на Съвета
Съображение 7а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(7а) Необходими са ефективни мерки 
за съвместно съществуване, за да се 
гарантира, че отглеждането на ГМО 
не води до случайно наличие на ГМО, 
по-специално в продукти, признати 
съгласно схемите за качество на ЕС, 
например биологично производство. 
Държавите членки съответно следва, 
съгласно Директива 2001/18/ЕО, да 
приемат правила, приложими за 
тяхната територия, за да избегнат 
подобно случайно наличие. Следва да 
се обърне особено внимание на всяко 
възможно трансгранично замърсяване 
от държава членка или регион, в 
която/който е позволено 
отглеждането, към съседна държава 
членка или регион, където 
отглеждането е забранено. 
Препоръката на Комисията от 13 
юли 2010 г. дава на държавите членки 
насоки за разработването на 
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национални мерки за съвместно 
съществуване, включително в 
граничните райони.

Or. en

Обосновка

Въпреки факта, че повечето европейски потребители отхвърлят генетично 
модифицираните организми (ГМО в храните, Евробарометър, 2010 г.), рискът от 
замърсяване с ГМО по хранителната верига (от производство до консумация) все още 
не е надлежно проверен от ЕС. Разходите за поддържане на ГМО извън 
хранителната верига посредством мерки за отделяне и превенция, както и тежестта 
на разходите за вземане на проби и тестване, водят до все по-големи финансови 
проблеми за производителите, преработвателите и други заинтересовани страни.

Изменение 79
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Позиция на Съвета
Съображение 7а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(7а) Държавите членки следва да си 
сътрудничат със съседните държави 
членки, за да осигурят подходящ 
обмен на информация, имащ за цел да 
гарантира ефективното 
функциониране на мерките за 
съвместно съществуване в 
граничните райони и да предотврати 
всяко трансгранично разпространение 
от държава членка, където 
отглеждането на ГМО е позволено, 
към съседна държава членка, където 
то е забранено.

Or. en

Изменение 80
Елизабет Кьострингер, Дьорд Хьолвени, Джовани Ла Вия
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Позиция на Съвета
Съображение 7а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(7а) Ефективните мерки за 
съвместно съществуване са от 
съществено значение, за да се 
гарантира, че отглеждането на ГМО 
не води до случайно наличие на ГМО в 
други продукти. Държавите членки 
съответно следва, съгласно 
Директива 2001/18/ЕО, да приемат 
правила, приложими за тяхната 
територия, за да избегнат подобно 
случайно наличие. Следва да се обърне 
особено внимание на всяко възможно 
трансгранично замърсяване от 
държава членка или регион, в 
която/който е позволено 
отглеждането, към съседна държава 
членка или регион, където 
отглеждането е забранено. За 
съгласувано прилагане на тези 
правила, включително в граничните 
райони, държавите членки следва да 
вземат под внимание насоките, 
предоставени от Комисията в 
нейната препоръка от 13 юли 
2010 г.1a.

__________________
1a Препоръка на Комисията от 13 юли 
2010 г. относно насоките за 
разработване на национални мерки за 
съвместно съществуване на 
генетично модифицирани култури с 
традиционните и биологичните 
земеделски култури с цел избягване на 
случайното наличие на ГМО в тях 
(OВ C 200, 22.7.2010 г., стр. 1).

Or. en
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Изменение 81
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Съображение 7а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(7a) За да се гарантира, че 
отглеждането на ГМО не води до 
случайно наличие на ГМО в други 
продукти са необходими ефективни 
мерки за съвместно съществуване, 
които обаче да не влизат в 
противоречие с други разрешени 
методи или такива, които са 
насърчавани при определени условия в 
дадена държава членка. Държавите 
членки съответно следва, съгласно 
Директива 2001/18/ЕО, да приемат 
ефикасни за своята територия 
правила, насочени към избягване на 
подобно случайно наличие. Следва да 
се обърне особено внимание на всяко 
възможно трансгранично замърсяване 
от държава членка или регион, в 
която/който е позволено 
отглеждането, към съседна държава 
членка или регион, където 
отглеждането е забранено. 
Препоръката на Комисията от 
13 юли 2010 г. дава на държавите 
членки насоки за разработването на 
национални мерки за съвместно 
съществуване1a, включително в 
граничните райони.

__________________
1а Препоръка на Комисията от 13 юли 
2010 г. относно насоките за 
разработване на национални мерки за 
съвместно съществуване на 
генетично модифицирани култури с 
традиционните и биологичните 
земеделски култури с цел избягване на 
случайното наличие на ГМО в тях 
(OВ C 200, 22.7.2010 г., стр. 1).
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Or. it

Изменение 82
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение 7a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(7а) Когато нотифициращо 
лице/заявител подава заявление за 
издаване на разрешение за 
отглеждане на ГМО на територията 
на Европейския съюз, заявлението му 
не следва да обхваща територията на 
държава членка, която е взела 
решение да ограничи или да забрани 
отглеждането на ГМО на своя 
територия. В противен случай, 
заявлението на нотифициращото 
лице/заявителя следва автоматично 
да бъде отхвърлено от Европейската 
комисия.

Or. fr

Изменение 83
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Съображение 7а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(7а) Предоставянето на гъвкавост на 
държавите членки по никакъв начин 
не следва да влияе върху тяхната 
позиция по отношение на решенията 
за разрешаване на ГМО. 
Същевременно следва да бъде запазена 
свободата на избор на 
потребителите, земеделските 
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стопани и операторите, като се 
внесе по-голяма яснота за 
заинтересованите страни по 
въпросите на отглеждането на ГМО 
в Съюза. Следователно настоящата 
директива е съвместима с 
безпрепятственото функциониране 
на вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 9 от проектопрепоръката. Комисията винаги отрича, че 
една от основните цели на предложението ще бъде да убеди държавите членки, 
критични към ГМО, да гласуват в подкрепа (или поне да се въздържат) на решенията 
за разрешаване на ГМО. Следователно това следва да бъде посочено много ясно в 
директивата.

Изменение 84
Алойз Петерле

Позиция на Съвета
Съображение 7б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(7б) Повечето държави членки не 
разполагат с действащи мерки за 
предпазване на традиционното и 
биологичното земеделие от 
замърсяване с ГМО, а когато такива 
мерки съществуват, обикновено те не 
са достатъчно ефективни, за да 
предпазят земеделските 
производители от замърсяване. 
Държавите членки, които не 
забраняват отглеждането на 
генетично модифицирани култури, 
следва да бъдат длъжни да приемат 
мерки за предпазване на 
традиционното и биологичното 
земеделие от замърсяване и да 
създадат режими на отговорност, 
които гарантират, че 
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икономическата тежест от 
замърсяването пада върху 
производителите на ГМО, а не върху 
земеделските производители, 
отглеждащи традиционни или 
биологични култури.

Or. en

Обосновка

Въпреки факта, че повечето европейски потребители отхвърлят генетично 
модифицираните организми (ГМО в храните, Евробарометър, 2010 г.), рискът от 
замърсяване с ГМО по хранителната верига (от производство до консумация) все още 
не е надлежно проверен от ЕС. Разходите за поддържане на ГМО извън 
хранителната верига посредством мерки за отделяне и превенция, както и тежестта 
на разходите за вземане на проби и изпробване, водят до все по-големи финансови 
проблеми за производителите, преработвателите и други заинтересовани страни.

Изменение 85
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Позоваване 8

Позиция на Съвета Изменение

(8) По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО на 
държавите членки следва да се 
предостави възможност да поискат 
от Комисията да представи на 
нотифициращото лице/заявителя 
искане за коригиране на географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението му, 
подадено в съответствие с част В от 
Директива 2001/18/ЕО или в 
съответствие с членове 5 и 17 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, за да 
могат цялата територия или части 
от територията на въпросната 
държава членка да бъдат изключени 
от отглеждането. Комисията следва 
да придвижи процедурата, като 

заличава се
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представи искането на държавата 
членка на нотифициращото 
лице/заявителя без забавяне, а 
нотифициращото лице/заявителят 
следва да отговори на искането в 
рамките на установен срок.

Or. en

Изменение 86
Сирпа Пиетикяйнен

Позиция на Съвета
Позоваване 8

Позиция на Съвета Изменение

(8) По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО на 
държавите членки следва да се 
предостави възможност да поискат 
от Комисията да представи на 
нотифициращото лице/заявителя 
искане за коригиране на географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението му, 
подадено в съответствие с част В от 
Директива 2001/18/ЕО или в 
съответствие с членове 5 и 17 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, за да 
могат цялата територия или части 
от територията на въпросната 
държава членка да бъдат изключени 
от отглеждането. Комисията следва 
да придвижи процедурата, като 
представи искането на държавата 
членка на нотифициращото 
лице/заявителя без забавяне.

заличава се

Or. en

Изменение 87
Алойз Петерле
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Позиция на Съвета
Позоваване 8

Позиция на Съвета Изменение

(8) По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО на държавите 
членки следва да се предостави 
възможност да поискат от Комисията да 
представи на нотифициращото 
лице/заявителя искане за коригиране 
на географския обхват на 
нотификацията/заявлението му, 
подадено в съответствие с част В от 
Директива 2001/18/ЕО или в 
съответствие с членове 5 и 17 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, за да 
могат цялата територия или части от 
територията на въпросната държава 
членка да бъдат изключени от 
отглеждането. Комисията следва да 
придвижи процедурата, като 
представи искането на държавата 
членка на нотифициращото 
лице/заявителя без забавяне, а 
нотифициращото лице/заявителят 
следва да отговори на искането в 
рамките на установен срок.

(8) По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО на държавите 
членки следва да се предостави 
възможност да поискат от Комисията да 
коригира географския обхват на 
нотификацията/заявлението му, 
подадено в съответствие с част В от 
Директива 2001/18/ЕО или в 
съответствие с членове 5 и 17 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, за да 
могат цялата територия или части от 
територията на въпросната държава 
членка да бъдат изключени от 
отглеждането.

Or. en

Обосновка

Законодателството на ЕС в областта на храните определя общи принципи и 
отговорности 179/2002, средствата за предоставяне на солидна научна база, 
ефективни организационни механизми и процедури в подкрепа на вземането на 
решения по въпросите на храните и безопасността на фуражите. То предвижда 
тясно сътрудничество между ЕОБХ като водещ орган за оценка на риска, Комисията 
и държавите членки. Заявителите/нотифициращите лица не следва да получават 
официална роля на етапа на управление на риска. Настоящата директива и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 определят ролята на нотифициращите 
лица/заявителите посредством пълното прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на храните.
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Изменение 88
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Позоваване 8

Позиция на Съвета Изменение

(8) По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО на държавите 
членки следва да се предостави 
възможност да поискат от 
Комисията да представи на
нотифициращото лице/заявителя
искане за коригиране на географския 
обхват на нотификацията/заявлението 
му, подадено в съответствие с част В от 
Директива 2001/18/ЕО или в 
съответствие с членове 5 и 17 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, за да 
могат цялата територия или части 
от територията на въпросната 
държава членка да бъдат изключени 
от отглеждането. Комисията следва 
да придвижи процедурата, като 
представи искането на държавата 
членка на нотифициращото 
лице/заявителя без забавяне, а 
нотифициращото лице/заявителят 
следва да отговори на искането в 
рамките на установен срок.

(8) По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО, една държава 
членка може да уведоми Комисията 
за своето намерение да не позволи 
отглеждането на въпросния ГМО на 
цялата си територия или част от 
нея. В този случай нотифициращото 
лице/заявителят има възможността 
да поиска от Комисията или от 
разрешаващия орган да коригират 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението му, 
подадено в съответствие с част В от 
Директива 2001/18/ЕО или в 
съответствие с членове 5 и 17 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Комисията следва да информира без 
забавяне въпросната държава членка 
и другите държави членки за 
искането на нотифициращото 
лице/заявителя.

Or. en

Изменение 89
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение 8

Позиция на Съвета Изменение

(8) По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО на държавите 
членки следва да се предостави 
възможност да поискат от 
Комисията да представи на 

(8) Преди разрешителната процедура за 
даден ГМО нотифициращото 
лице/заявителят винаги следва да
поиска разрешението на 28-те 
държави членки, преди да включи 
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нотифициращото лице/заявителя искане 
за коригиране на географския обхват 
на нотификацията/заявлението му, 
подадено в съответствие с част В от 
Директива 2001/18/ЕО или в 
съответствие с членове 5 и 17 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, за да 
могат цялата територия или части 
от територията на въпросната държава 
членка да бъдат изключени от 
отглеждането. Комисията следва да 
придвижи процедурата, като 
представи искането на държавата 
членка на нотифициращото 
лице/заявителя без забавяне, а 
нотифициращото лице/заявителят 
следва да отговори на искането 
установен срок.

тяхната територия в обхвата на 
своето заявление. Без изричното 
съгласие на държавата членка, 
заявлението на нотифициращото 
лице/заявителя не може да се отнася 
за територията на въпросната държава 
членка.

Or. fr

Изменение 90
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Съображение 8

Позиция на Съвета Изменение

(8) По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО на държавите 
членки следва да се предостави 
възможност да поискат от 
Комисията да представи на
нотифициращото лице/заявителя 
искане за коригиране на географския 
обхват на нотификацията/заявлението 
му, подадено в съответствие с част В от 
Директива 2001/18/ЕО или в 
съответствие с членове 5 и 17 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, за да 
могат цялата територия или части 
от територията на въпросната 
държава членка да бъдат изключени 
от отглеждането. Комисията следва 
да придвижи процедурата, като 

(8) По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО държава 
членка може да уведоми Комисията за 
намерението си да не позволи 
отглеждането на даден ГМО цялата 
си територия или част от нея. В 
такъв случай нотифициращото 
лице/заявителят има възможност да 
поиска от Комисията или 
разрешаващия орган да коригира по 
подходящ начин географския обхват на 
нотификацията/заявлението си, 
подадено в съответствие с част В от 
Директива 2001/18/ЕО или в 
съответствие с членове 5 и 17 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Комисията следва да уведоми 
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представи искането на държавата 
членка на нотифициращото 
лице/заявителя без забавяне, а 
нотифициращото лице/заявителят 
следва да отговори на искането 
установен срок.

засегнатата държава членка и 
останалите държави членки относно
искането на нотифициращото
лице/заявителя без забавяне.

Or. fr

Изменение 91
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Позиция на Съвета
Съображение 8

Позиция на Съвета Изменение

(8) По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО на 
държавите членки следва да се 
предостави възможност да поискат 
от Комисията да представи на 
нотифициращото лице/заявителя 
искане за коригиране на географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението му, 
подадено в съответствие с част В от 
Директива 2001/18/ЕО или в 
съответствие с членове 5 и 17 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, за да 
могат цялата територия или части 
от територията на въпросната 
държава членка да бъдат изключени 
от отглеждането. Комисията следва 
да придвижи процедурата, като 
представи искането на държавата 
членка на нотифициращото 
лице/заявителя без забавяне, а 
нотифициращото лице/заявителят 
следва да отговори на искането 
установен срок.

заличава се



AM\1037402BG.doc 53/134 PE539.851v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Изменението е във връзка със заличаването на „фаза 1“.

Изменение 92
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Съображение 9

Позиция на Съвета Изменение

(9) Географският обхват на 
нотификацията/заявлението следва 
да бъде коригиран по съответния 
начин, ако нотифициращото 
лице/заявителят изрично или 
мълчаливо се съгласи с искането на 
държавата членка в рамките на 
установения срок от съобщаването 
на това искане от Комисията. Ако 
нотифициращото лице/заявителят 
се противопостави на искането, 
нотифициращото лице/заявителят 
следва да нотифицира Комисията и 
държавите членки. Същевременно 
отказът на нотифициращото 
лице/заявителя да коригира 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението не 
засяга правомощието на Комисията в 
съответствие с член 19 от 
Директива 2001/18/ЕО или членове 7 и 
19 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, 
според случая, да направи такава 
корекция по целесъобразност 
съобразно с оценката на риска за 
околната среда, извършена от 
Европейския орган по безопасност на 
храните („Органа“).

заличава се

Or. en
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Изменение 93
Сирпа Пиетикяйнен

Позиция на Съвета
Съображение 9

Позиция на Съвета Изменение

(9) Географският обхват на 
нотификацията/заявлението следва 
да бъде коригиран по съответния 
начин, ако нотифициращото 
лице/заявителят изрично или 
мълчаливо се съгласи с искането на 
държавата членка в рамките на 
установения срок от съобщаването 
на това искане от Комисията. Ако 
нотифициращото лице/заявителят 
се противопостави на искането, 
нотифициращото лице/заявителят 
следва да нотифицира Комисията и 
държавите членки. Същевременно 
отказът на нотифициращото 
лице/заявителя да коригира 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението не 
засяга правомощието на Комисията в 
съответствие с член 19 от 
Директива 2001/18/ЕО или членове 7 и 
19 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, 
според случая, да направи такава
корекция по целесъобразност 
съобразно с оценката на риска за 
околната среда, извършена от 
Европейския орган по безопасност на 
храните („Органа“).

заличава се

Or. en

Изменение 94
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Лин Бойлан
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от името на групата GUE/NGL

Позиция на Съвета
Съображение 9

Позиция на Съвета Изменение

(9) Географският обхват на 
нотификацията/заявлението следва 
да бъде коригиран по съответния 
начин, ако нотифициращото 
лице/заявителят изрично или 
мълчаливо се съгласи с искането на 
държавата членка в рамките на 
установения срок от съобщаването 
на това искане от Комисията. Ако 
нотифициращото лице/заявителят 
се противопостави на искането, 
нотифициращото лице/заявителят 
следва да нотифицира Комисията и 
държавите членки. Същевременно 
отказът на нотифициращото 
лице/заявителя да коригира 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението не 
засяга правомощието на Комисията в 
съответствие с член 19 от 
Директива 2001/18/ЕО или членове 7 и 
19 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, 
според случая, да направи такава 
корекция по целесъобразност 
съобразно с оценката на риска за 
околната среда, извършена от 
Европейския орган по безопасност на 
храните („Органа“).

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменението е във връзка със заличаването на „фаза 1“.

Изменение 95
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте
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Позиция на Съвета
Съображение 9

Позиция на Съвета Изменение

(9) Географският обхват на 
нотификацията/заявлението следва да 
бъде коригиран по съответния начин, 
ако нотифициращото лице/заявителят 
изрично или мълчаливо се съгласи с
искането на държавата членка в 
рамките на установения срок от 
съобщаването на това искане от
Комисията. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопостави 
на искането, нотифициращото 
лице/заявителят следва да 
нотифицира Комисията и държавите 
членки. Същевременно отказът на 
нотифициращото лице/заявителя да
коригира географския обхват на 
нотификацията/заявлението не 
засяга правомощието на Комисията в 
съответствие с член 19 от Директива 
2001/18/ЕО или членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, според 
случая, да направи такава корекция по 
целесъобразност съобразно с оценката 
на риска за околната среда, извършена 
от Европейския орган по безопасност на 
храните („Органа“).

(9) Географският обхват на 
нотификацията/заявлението следва да 
бъде коригиран по съответния начин, 
ако Комисията или органът, даващ 
разрешението, не отхвърли искането 
на нотифициращото лице/заявителя в 
рамките на установения срок от 
неговото съобщение. Ако Комисията 
или органът, даващ разрешението, 
отхвърли искането, тя следва да 
нотифицира своето решение на 
нотифициращото лице/заявителя, 
засегнатата държава членка, както и 
останалите държави членки. 
Комисията запазва своето правомощие 
на Комисията в съответствие с член 19 
от Директива 2001/18/ЕО или членове 7 
и 19 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, 
според случая, да направи такава 
корекция по целесъобразност съобразно 
с оценката на риска за околната среда, 
извършена от Европейския орган по 
безопасност на храните („Органа“).

Or. en

Изменение 96
Юнус Омаржи, Лин Бойлан

Позиция на Съвета
Съображение 9

Позиция на Съвета Изменение

(9) Географският обхват на 
нотификацията/заявлението следва 
да бъде коригиран по съответния 
начин, ако нотифициращото 

(9) Нотифициращото лице/заявителят 
следва да се подчинят на суверенните 
решения на държавите членки и 
следователно не представя искания, 
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лице/заявителят изрично или мълчаливо 
се съгласи с искането на държавата 
членка в рамките на установения срок 
от съобщаването на това искане от 
Комисията. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопостави 
на искането, нотифициращото 
лице/заявителят следва да 
нотифицира Комисията и 
държавите членки. Същевременно 
отказът на нотифициращото 
лице/заявителя да коригира 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението не засяга 
правомощието на Комисията в 
съответствие с член 19 от 
Директива 2001/18/ЕО или членове 7 и 
19 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, 
според случая, да направи такава 
корекция по целесъобразност 
съобразно с оценката на риска за 
околната среда, извършена от 
Европейския орган по безопасност на 
храните („Органа“).

отнасящи се за територията на 
държавите членки, които са решили, 
изрично или мълчаливо, да ограничат 
или забраняват ГМО на своя 
територия. Следователно 
географският обхват на 
нотификацията/заявлението следва да 
бъде ограничен до териториите на 
държавите членки, които изрично и 
публично са дали своето съгласие за 
отглеждането на ГМО на своя 
територия. Упражняването на 
какъвто и да било натиск срещу 
дадена държава членка следва да се 
забрани и трябва да подлежи на 
подходящи финансови санкции.

Or. fr

Изменение 97
Жил Парньо

Позиция на Съвета
Съображение 9a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(9а) Ограниченията или забраните за 
отглеждане на ГМО, прилагани от 
държавите членки, не следва да 
възпрепятстват провеждането на 
биотехнологични изследвания, при 
условие че при провеждането на 
такива изследвания се съблюдават 
всички необходими мерки за 
безопасност.

Or. fr
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Изменение 98
Ренате Зомер

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския обхват 
на нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно хармонизирания 
набор от правила на Съюза (т.е. 
Директива 2001/18/ЕО и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003), които са 
в съответствие с правото на Съюза. Тези 
основания могат да бъдат свързани с 
цели на политиката по отношение на 
околната среда или селското 
стопанство, или с други сериозни 
основания като градоустройството и 
териториалното планиране, 
земеползването, социално-
икономическите въздействия,
съвместното съществуване и 
обществения ред. Позоваване на тези 
основания може да се прави поотделно 
или в комбинация, в зависимост от 
конкретните обстоятелства в държавата 
членка, регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския обхват 
на нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
този ГМО, след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно хармонизирания 
набор от правила на Съюза (т.е. 
Директива 2001/18/ЕО и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003), които са 
в съответствие с правото на Съюза. Тези 
основания могат да бъдат свързани с 
цели на политиката по отношение на 
околната среда или селското 
стопанство, или с други сериозни 
основания като градоустройството и 
териториалното планиране, 
земеползването, социално-
икономическите въздействия и
съвместното съществуване. Позоваване 
на тези основания може да се прави 
поотделно или в комбинация, в 
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

Or. de
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Изменение 99
Кристофер Фелнер

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския обхват 
на нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно хармонизирания 
набор от правила на Съюза (т.е. 
Директива 2001/18/EО и Регламент (EО) 
№ 1829/2003), които са в съответствие с 
правото на Съюза. Тези основания 
могат да бъдат свързани с цели на 
политиката по отношение на 
околната среда или селското 
стопанство или с други императивни 
основания като градоустройството и 
териториалното устройство, 
земеползването, градоустройството 
и териториалното устройство, 
социално-икономическите 
въздействия, съвместното 
съществуване и обществения ред. 
Позоваване на тези основания може 
да се прави поотделно или в 
комбинация, в зависимост от 
конкретните обстоятелства в 
държавата членка, регион или зона, за 
която ще се прилагат мерките.

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския обхват 
на нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на стриктни научни 
основания, различни от оценяваните 
съгласно хармонизирания набор от 
правила на Съюза (т.е. Директива 
2001/18/EО и Регламент (EО) 
№ 1829/2003), които са в съответствие с 
правото на Съюза.

Or. en
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Изменение 100
Джули Гърлинг

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския обхват 
на нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно хармонизирания 
набор от правила на Съюза (т.е. 
Директива 2001/18/EО и Регламент (EО) 
№ 1829/2003), които са в съответствие с 
правото на Съюза. Тези основания могат 
да бъдат свързани с цели на политиката 
по отношение на околната среда или 
селското стопанство или с други 
императивни основания като 
градоустройството и териториалното 
устройство, земеползването, 
градоустройството и териториалното 
устройство, социално-икономическите 
въздействия, съвместното съществуване 
и обществения ред. Позоваване на тези 
основания може да се прави поотделно 
или в комбинация, в зависимост от 
конкретните обстоятелства в държавата 
членка, регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския обхват 
на нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно хармонизирания 
набор от правила на Съюза, 
предвиждащи процедури за отчитане 
на рисковете, които могат да бъдат 
породени за общественото здраве и 
околната среда от даден ГМО, т.е. 
Директива 2001/18/EО и Регламент (EО) 
№ 1829/2003, които са в съответствие с 
правото на Съюза. Тези основания могат 
да бъдат свързани с цели на политиката 
по отношение на околната среда или 
селското стопанство или с други 
императивни основания като 
градоустройството и териториалното 
устройство, земеползването, 
градоустройството и териториалното 
устройство, социално-икономическите 
въздействия, съвместното съществуване 
и обществения ред. Позоваване на тези 
основания може да се прави поотделно 
или в комбинация, в зависимост от 
конкретните обстоятелства в държавата 
членка, регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

Or. en
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Изменение 101
Алойз Петерле

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането 
на този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от
оценяваните съгласно 
хармонизирания набор от правила на 
Съюза (т.е. Директива 2001/18/EО и 
Регламент (EО) № 1829/2003), които са 
в съответствие с правото на Съюза. Тези 
основания могат да бъдат свързани с 
цели на политиката по отношение на 
околната среда или селското стопанство 
или с други императивни основания
като градоустройството и 
териториалното устройство, 
земеползването, градоустройството 
и териториалното устройство, 
социално-икономическите 
въздействия, съвместното 
съществуване и обществения ред. 
Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация, в 
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

(10) Винаги следва да съществува 
възможността държава членка да 
действа като орган за управление на 
риска и да приема обосновани мерки за 
ограничаване или забрана на 
отглеждането на ГМО или група 
ГМО, определена съгласно вида на 
културата, или на всички ГМО, след 
като те вече са били разрешени на 
цялата ѝ територия или на част от нея, 
на основания, свързани с обществения 
интерес, които са в съответствие с 
правото на Съюза. Тези основания могат 
да бъдат свързани с цели на политиката 
по отношение на околната среда или 
селското стопанство, или с други 
легитимни фактори като социално-
икономически въздействия, когато 
тези фактори не са били разгледани 
като част от хармонизираната 
процедура, предвидена в част В на 
Директива 2001/18/ЕО, или могат да 
бъдат свързани с продължаваща 
научна несигурност. Тези мерки следва 
да бъдат надлежно обосновани с 
научни основания или с основания, 
свързани с други законни фактори, 
които биха могли да възникнат от 
съзнателното освобождаване на ГМО 
в околната среда или пускането им на 
пазара. Позоваване на тези основания 
може да се прави поотделно или в 
комбинация, в зависимост от 
конкретните обстоятелства в държавата 
членка, регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

Or. en



PE539.851v01-00 62/134 AM\1037402BG.doc

BG

Обосновка

Регламентът на ЕС относно законодателството в областта на храните (178/2002) 
определя общи принципи и отговорности, средства за осигуряване на солидна научна 
основа, ефективни организационни механизми и процедури, които да служат за основа 
при вземането на решения по въпроси, свързани с безопасността на храните и 
фуражите. Това предвижда тясно сътрудничество между ЕОБХ като водеща в 
областта на оценката на риска, Комисията и държавите членки. На 
заявителите/нотифициращите лица не се дава официална роля на етапа на 
управлението на риска.

Изменение 102
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да
ограничи или забрани отглеждането на
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно 
хармонизирания набор от правила на 
Съюза (т.е. Директива 2001/18/EО и 
Регламент (EО) № 1829/2003), които са
в съответствие с правото на Съюза. Тези 
основания могат да бъдат свързани с 
цели на политиката по отношение на 
околната среда или селското 
стопанство или с други императивни 
основания като градоустройството и 
териториалното устройство, 
земеползването, градоустройството 
и териториалното устройство, 
социално-икономическите 

(10) На държавите членки, в ролята 
на органи за управление на риска, 
следва да се разреши/ предостави 
възможността/ свободата да 
приемат мерки, с които да ограничат 
или забранят отглеждането на ГМО 
или групи ГМО, или всички ГМО на 
цялата им територия или на част от нея, 
на основания, свързани с 
въздействието върху околната среда 
или други легитимни фактори, като 
социално-икономически въздействия, 
когато тези фактори не са правилно 
разгледани като част от 
хармонизираните процедури, 
предвидени в част В от 
Директива 2001/18/ЕО и Регламент
(ЕО) № 1829/2003, или с 
продължаваща научна несигурност. 
Тези мерки следва да са в съответствие 
с правото на Съюза.



AM\1037402BG.doc 63/134 PE539.851v01-00

BG

въздействия, съвместното 
съществуване и обществения ред. 
Позоваване на тези основания може 
да се прави поотделно или в 
комбинация, в зависимост от 
конкретните обстоятелства в 
държавата членка, регион или зона, за 
която ще се прилагат мерките.

Or. en

Изменение 103
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е
отказал да коригира географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно 
хармонизирания набор от правила на 
Съюза (т.е. Директива 2001/18/EО и 
Регламент (EО) № 1829/2003), които са 
в съответствие с правото на Съюза. Тези 
основания могат да бъдат свързани с 
цели на политиката по отношение на 
околната среда или селското стопанство 
или с други императивни основания 
като градоустройството и 
териториалното устройство, 
земеползването, градоустройството и 
териториалното устройство, социално-
икономическите въздействия, 

(10) Когато нотифициращото 
лице/заявителят избере да не се 
възползва от възможността да 
поиска ограничаване на географския 
обхват за даден ГМО, въпросната
държава членка следва да изпрати на 
Комисията обоснованите мерки, с 
които да ограничи или забрани 
отглеждането на този ГМО на цялата ѝ 
територия или на част от нея, на 
основания, изброени в член 26б, 
параграф 3 от настоящата 
директива, които са в съответствие с 
правото на Съюза. Тези основания могат 
да бъдат свързани с цели на политиката 
по отношение на околната среда или 
селското стопанство или с други 
императивни основания като 
градоустройството и териториалното 
устройство, земеползването, 
градоустройството и териториалното
устройство, социално-икономическите 
въздействия, съвместното съществуване 
и обществения ред. Позоваване на тези 
основания може да се прави поотделно 
или в комбинация, в зависимост от 
конкретните обстоятелства в държавата 
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съвместното съществуване и 
обществения ред. Позоваване на тези 
основания може да се прави поотделно 
или в комбинация, в зависимост от 
конкретните обстоятелства в държавата 
членка, регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

членка, регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

Or. en

Изменение 104
Сирпа Пиетикяйнен

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно 
хармонизирания набор от правила на 
Съюза (т.е. Директива 2001/18/EО и 
Регламент (EО) № 1829/2003), които са 
в съответствие с правото на Съюза. Тези 
основания могат да бъдат свързани с 
цели на политиката по отношение на 
околната среда или селското стопанство 
или с други императивни основания
като градоустройството и 
териториалното устройство, 
земеползването, градоустройството 
и териториалното устройство, 
социално-икономическите 
въздействия, съвместното 

(10) В допълнение следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
извършва управление на риска и да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
ГМО или група ГМО, определена 
съгласно вида на културата, или на 
всички ГМО, след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, свързани с 
обществения интерес, които са в 
съответствие с правото на Съюза. Тези 
основания могат да бъдат свързани с 
цели на политиката по отношение на 
околната среда или селското 
стопанство, или с други легитимни 
фактори като социално-икономически 
въздействия, когато тези фактори не 
са били разгледани като част от 
хармонизираната процедура, 
предвидена в част В на 
Директива 2001/18/ЕО, или могат да 
бъдат свързани с продължаваща 
научна несигурност. Тези мерки следва 
да бъдат надлежно обосновани с 
научни основания или с основания, 
свързани с други законни фактори, 
които биха могли да възникнат от 
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съществуване и обществения ред. 
Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация, в 
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

съзнателното освобождаване на ГМО 
в околната среда или пускането им на 
пазара. Позоваване на тези основания 
може да се прави поотделно или в 
комбинация, в зависимост от 
конкретните обстоятелства в държавата 
членка, регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

Or. en

Изменение 105
Пол Бранън

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския обхват 
на нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно хармонизирания 
набор от правила на Съюза (т.е. 
Директива 2001/18/EО и Регламент (EО) 
№ 1829/2003), които са в съответствие с 
правото на Съюза. Тези основания могат 
да бъдат свързани с цели на политиката 
по отношение на околната среда или 
селското стопанство или с други 
императивни основания като 
градоустройството и териториалното 
устройство, земеползването, 
градоустройството и териториалното 
устройство, социално-икономическите 
въздействия, съвместното съществуване 
и обществения ред. Позоваване на тези 

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския обхват 
на нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно хармонизирания 
набор от правила на Съюза (т.е. 
Директива 2001/18/EО и Регламент (EО) 
№ 1829/2003), които са в съответствие с 
правото на Съюза. Тези основания могат 
да бъдат свързани с цели на политиката 
по отношение на околната среда или 
селското стопанство, основани на 
емпирични доказателства, или с други 
императивни основания като 
градоустройството и териториалното 
устройство, земеползването, 
градоустройството и териториалното 
устройство, социално-икономическите 
въздействия, съвместното съществуване 
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основания може да се прави поотделно 
или в комбинация, в зависимост от 
конкретните обстоятелства в държавата 
членка, регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

и обществения ред. Позоваване на тези 
основания може да се прави поотделно 
или в комбинация, в зависимост от 
конкретните обстоятелства в държавата 
членка, регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

Or. en

Обосновка

Следствие от изменението на член 26б, параграф 3.

Изменение 106
Валентинас Мазуронис

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно 
хармонизирания набор от правила на 
Съюза (т.е. Директива 2001/18/EО и 
Регламент (EО) № 1829/2003), които са 
в съответствие с правото на Съюза. Тези 
основания могат да бъдат свързани с 
цели на политиката по отношение на 
околната среда или селското стопанство 
или с други императивни основания
като градоустройството и 
териториалното устройство, 

(10) Без да се накърнява 
възможността, предоставена на 
държава членка да поиска 
коригирането на географския обхват 
на дадена нотификация/заявление, 
следва винаги да съществува 
възможност за дадена държава членка 
да приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
ГМО или на група ГМО, определена 
съгласно вида на културата, или на 
всички ГМО, след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, свързани с 
обществения интерес, които са в 
съответствие с правото на Съюза. Тези 
основания могат да бъдат свързани с 
цели на политиката по отношение на 
околната среда или селското стопанство 
или с други легитимни фактори като 
социално-икономически въздействия, 
когато тези фактори не са били 
разгледани като част от 
хармонизираната процедура, 
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земеползването, градоустройството 
и териториалното устройство, 
социално-икономическите 
въздействия, съвместното 
съществуване и обществения ред. 
Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация, в 
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

предвидена в част В на 
Директива 2001/18/ЕО, или могат да 
бъдат свързани с продължаваща 
научна несигурност. Позоваване на 
тези основания може да се прави 
поотделно или в комбинация, в 
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките

Or. en

Изменение 107
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския 
обхват на
нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно 
хармонизирания набор от правила на 
Съюза (т.е. Директива 2001/18/EО и 
Регламент (EО) № 1829/2003), които са 
в съответствие с правото на Съюза. Тези 
основания могат да бъдат свързани с 
цели на политиката по отношение на 
околната среда или селското 
стопанство, или с други сериозни 
основания като градоустройството и 
териториалното планиране, 

(10) Без да се накърнява 
възможността, предоставена на 
държава членка да поиска 
коригирането на географския обхват на
дадена нотификация/заявление, 
следва винаги да съществува
възможност за дадена държава членка 
да действа като орган за управление 
на риска и да приеме обосновани 
мерки, с които да ограничи или забрани 
отглеждането на даден ГМО или на 
група от ГМО, определени според вида 
на културата или техните 
характеристики, или на всички ГМО, 
които вече са били разрешени на 
цялата ѝ територия или на част от нея, 
на основания, свързани с обществения 
интерес, които са в съответствие с 
правото на Съюза. Тези основания могат 
да бъдат свързани с цели на политиката 
по отношение на околната среда или 
селското стопанство, или с други
легитимни фактори като социално-
икономически въздействия, когато 
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земеползването, социално-
икономическите въздействия,
съвместното съществуване и 
обществения ред. Позоваване на тези 
основания може да се прави поотделно 
или в комбинация, в зависимост от 
конкретните обстоятелства в държавата 
членка, регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

тези фактори не са били разгледани 
като част от хармонизираната 
процедура, предвидена в част В на 
Директива 2001/18/ЕО, или могат да 
бъдат свързани с продължаваща 
научна несигурност. Тези мерки следва 
да бъдат надлежно обосновани с 
научни основания или с основания, 
свързани с други фактори от здравно, 
икономическо, социално и етично 
естество, които биха могли да 
възникнат от съзнателното 
освобождаване на ГМО в околната 
среда или пускането им на пазара.
Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация, в 
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

Or. it

Изменение 108
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да
ограничи или забрани отглеждането на 
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно 
хармонизирания набор от правила на 

(10) Държава членка следва да има 
възможност да приеме мерки, с които 
да ограничи или забрани отглеждането 
на този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея. Тези мерки, които са 
предмет на свободната преценка на 
държавите членки, може да се 
основават на целите на политиката по 
отношение на околната среда или 
селското стопанство, или на всякакви
други сериозни причини, като 
градоустройството и териториалното 
планиране, неизползването, социално-
икономическите въздействия, 
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Съюза (т.е. Директива 2001/18/EО и 
Регламент (EО) № 1829/2003), които 
са в съответствие с правото на 
Съюза. Тези основания може да са 
свързани с целите на политиката по 
отношение на околната среда или 
селското стопанство, или на други 
сериозни причини, като 
градоустройството и териториалното 
планиране, неизползването, социално-
икономическите въздействия, 
съжителството и обществения ред. 
Позоваване на тези основания може 
да се прави поотделно или в 
комбинация, в зависимост от 
конкретните обстоятелства в 
държавата членка, регион или зона, за 
която ще се прилагат мерките.

съжителството и обществения ред.

Or. fr

Изменение 109
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) В допълнение и само когато 
нотифициращото лице/заявителят е 
отказал да коригира географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението за даден 
ГМО съгласно искането на държава 
членка, следва да съществува 
възможност тази държава членка да 
приеме обосновани мерки, с които да
ограничи или забрани отглеждането на
този ГМО след като то вече е било 
разрешено на цялата ѝ територия или на 
част от нея, на основания, различни от 
оценяваните съгласно 

(10) Държавите членки следва винаги 
да имат възможността да действат 
като орган за управление на риска и да 
приемат обосновани мерки, с които да
ограничат или забранят отглеждането 
на ГМО, група ГМО, определена 
съгласно вида на културата, или на 
всички ГМО на цялата им територия 
или на част от нея, на основания, 
свързани с целите от областта на 
околната среда и селското стопанство,
или други легитимни фактори, които 
биха могли да възникнат от 
доброволното освобождаване или 
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хармонизирания набор от правила на 
Съюза (т.е. Директива 2001/18/EО и 
Регламент (EО) № 1829/2003), които 
са в съответствие с правото на 
Съюза. Тези основания могат да 
бъдат свързани с цели на политиката 
по отношение на околната среда или
селското стопанство или с други
императивни основания като
градоустройството и 
териториалното устройство, 
земеползването, градоустройството 
и териториалното устройство, 
социално-икономическите
въздействия, съвместното
съществуване и обществения ред. 
Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация, в 
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките.

пускане на пазара на ГМО, като
социално-икономически въздействия,
съвместно съществуване или 
продължаваща научна несигурност. 
Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 11 от проектопрепоръката, но заличавайки препратката към 
„етап 1“ и засилвайки дадените примери. В настоящото проектопредложение дори 
Комисията е позволила на правителствата да забраняват дадени или всички ГМО. 
Съветът не се съгласи с Комисията, нито с позицията на първо четене на 
Парламента.

Изменение 110
Люк Минг Фланаган, Жуан Ферейра

Позиция на Съвета
Съображение 10a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(10а) Имайки предвид това, че най-
скорошното изследване, засягащо и 
анализиращо въздействието върху 
човешкото здраве и безопасност от 
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използването на тези продукти, 
датира от 2001 г., а най-скорошните 
проучвания на тяхното социално-
икономическо въздействие и 
последици върху здравето на 
животните датират от 2011/2012 г., 
следва да се насърчават и подпомагат 
допълнителни изследвания на 
въздействието на тези продукти 
върху здравето на човека и 
животните;

Or. pt

Изменение 111
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Съображение 11

Позиция на Съвета Изменение

(11) Избраното от Съюза равнище на 
защита на човешкото здраве или 
здравето на животните и на околната 
среда дава възможност за единна 
научна оценка в целия Съюз и 
настоящата директива следва да не 
променя това положение. Поради 
това, с цел да се избегне припокриване с 
компетенциите, предоставени на 
органите за оценка на риска и за 
управление на риска по 
Директива 2001/18/EО и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, държавите членки следва 
да използват само основания, свързани с
цели на политиката за околната среда, 
които не противоречат на оценката на 
рисковете за здравето и околната среда, 
извършена в рамките на разрешителните 
процедури, предвидени в 
Директива 2001/18/EО и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, като запазването на 
определени видове природни и 
ландшафтни характеристики, 
определени местообитания и 
екосистеми, както и на конкретни 

(11) Избраното от Съюза равнище на 
защита на човешкото здраве или 
здравето на животните и на околната 
среда не може да се преразглежда от 
държава членка и този принцип
следва да се запази. Поради това, с цел 
да се избегне припокриване с 
компетенциите, предоставени на 
органите за оценка на риска и за 
управление на риска по 
Директива 2001/18/EО и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, държавите членки следва 
да използват само основания, свързани с
въздействия върху околната среда, 
които са допълващи по отношение на 
оценката на рисковете за здравето и 
околната среда, извършена в рамките на 
разрешителните процедури, предвидени 
в Директива 2001/18/EО и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.
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екосистемни функции и услуги.

Or. en

Изменение 112
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Съображение 11

Позиция на Съвета Изменение

(11) Избраното от Съюза равнище на 
защита на човешкото здраве или 
здравето на животните и на околната 
среда дава възможност за единна 
научна оценка в целия Съюз и 
настоящата директива следва да не 
променя това положение. Поради 
това, с цел да се избегне припокриване с 
компетенциите, предоставени на 
органите за оценка на риска и за 
управление на риска по 
Директива 2001/18/EО и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, държавите членки следва 
да използват само основания, свързани с
цели на политиката за околната среда, 
които не противоречат на оценката на 
рисковете за здравето и околната среда, 
извършена в рамките на разрешителните 
процедури, предвидени в 
Директива 2001/18/EО и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, като запазването на 
определени видове природни и 
ландшафтни характеристики, 
определени местообитания и 
екосистеми, както и на конкретни 
екосистемни функции и услуги.

(11) Избраното от Съюза равнище на 
защита на човешкото здраве или 
здравето на животните и на околната 
среда не може да бъде преразгледано 
от държава членка и този принцип 
следва да се запази. Поради това, с цел 
да се избегне припокриване с 
компетенциите, предоставени на 
органите за оценка на риска и за 
управление на риска по 
Директива 2001/18/EО и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, държавите членки следва 
да използват само основания, спазващи
цели на политиката за околната среда, 
които са допълващи по отношение на 
оценката на рисковете за здравето и 
околната среда, извършена в рамките на 
разрешителните процедури, предвидени 
в Директива 2001/18/EО и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. it

Изменение 113
Юнус Омаржи
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Позиция на Съвета
Съображение 11

Позиция на Съвета Изменение

(11) Избраното от Съюза равнище на 
защита на човешкото здраве или 
здравето на животните и на околната 
среда дава възможност за единна 
научна оценка в целия Съюз и 
настоящата директива следва да не 
променя това положение. Поради това, с 
цел да се избегне припокриване с 
компетенциите, предоставени на 
органите за оценка на риска и за 
управление на риска по 
Директива 2001/18/EО и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, държавите членки следва 
да използват само основания, свързани с 
цели на политиката за околната среда, 
които не противоречат на оценката на 
рисковете за здравето и околната среда, 
извършена в рамките на разрешителните 
процедури, предвидени в 
Директива 2001/18/EО и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, като запазването на 
определени видове природни и 
ландшафтни характеристики, 
определени местообитания и 
екосистеми, както и на конкретни 
екосистемни функции и услуги.

(11) Европейският съюз следва да 
гарантира високо равнище на защита 
на човешкото здраве или здравето на 
животните и на околната среда чрез 
единна, сериозна, наистина 
независима и качествена научна 
оценка в целия Съюз и настоящата 
директива следва да не променя това 
положение. Поради това, с цел да се 
избегне припокриване с компетенциите, 
предоставени на органите за оценка на 
риска и за управление на риска по 
Директива 2001/18/EО и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, държавите членки следва 
да използват само основания, свързани с 
цели на политиката за околната среда, 
които се допълват с оценката на 
рисковете за здравето и околната среда, 
извършена в рамките на разрешителните 
процедури, предвидени в 
Директива 2001/18/EО и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, като запазването на 
определени видове природни и 
ландшафтни характеристики, 
определени местообитания и 
екосистеми, както и на конкретни 
екосистемни функции и услуги.

Or. fr

Изменение 114
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Съображение 11a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(11а) На държавите членки следва 
също така да бъде позволено да 
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базират такива мерки на основания, 
свързани със социално-
икономическите последици. Те могат 
да включват основания като 
неосъществимост или висока цена на 
мерките за съвместно съществуване,
или невъзможност за прилагане на 
мерки за съвместно съществуване 
поради специфични географски 
условия, например малки острови или 
планински райони; необходимост от 
опазване на разнообразието на 
селскостопанското производство; 
или необходимост от гарантиране на 
чистота на семената.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 14 на докладчика; добавено е уводно изречение.

Изменение 115
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Съображение 11a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(11a) Държавите членки следва да 
могат да базират мерките, които 
ограничават или забраняват 
отглеждането на ГМО или на група 
ГМО, определена съгласно вида на 
културата, или на всички ГМО на 
надлежно мотивирани основания, 
свързани с последици за околната 
среда. Тези основания могат да 
включват предотвратяване на 
развитието на резистентност към 
пестициди при плевелите и 
вредителите; инвазивност или 
постоянство на генетично 
модифициран сорт, или възможност 
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за кръстосване с домашно 
отглеждани или диви растения; 
предотвратяване на 
неблагоприятното въздействие върху 
местната околна среда, причинено от 
промени в земеделските практики, 
свързани с отглеждането на ГМО; 
съхраняване и развитие на земеделски 
практики, които предлагат по-добра 
възможност за съчетаване на 
производителността и 
устойчивостта на екосистемите; 
запазване на местното биологично 
разнообразие, включително 
определени местообитания и 
екосистеми, или на определени видове 
природни и ландшафтни 
характеристики; липса или недостиг 
на подходящи данни относно 
потенциалните неблагоприятни 
последици от освобождаването на 
ГМО в околната среда на местно или 
регионално равнище в дадена държава 
членка, включително нейното 
биоразнообразие.

Or. en

Изменение 116
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Съображение 11а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(11a) Държавите членки следва да 
могат да базират мерките, които 
ограничават или забраняват 
отглеждането на ГМО, на надлежно 
мотивирани основания, свързани с 
последици за околната среда и 
спазването на традиционни 
селскостопански практики, или на 
основания, свързани с управлението на 
риска. Тези основания могат да 
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включват предотвратяване на 
развитието на резистентност към 
пестициди при плевелите и 
вредителите; инвазивност или 
постоянство на генетично 
модифициран сорт или възможност 
за кръстосване с домашно 
отглеждани или диви растения; 
предотвратяване на 
неблагоприятното въздействие върху 
местната околна среда, причинено от 
промени в селскостопанските 
практики, свързани с отглеждането 
на ГМО; съхраняване и развитие на 
селскостопански практики, които 
предлагат по-добра възможност за 
съчетаване на производителността и 
устойчивостта на екосистемите; 
запазване на местното биологично 
разнообразие, включително 
определени местообитания и 
екосистеми, или определени видове 
природни и ландшафтни 
характеристики; липса или недостиг 
на подходящи данни относно 
потенциалните неблагоприятни 
последици от освобождаването на 
ГМО върху околната среда на местно 
или регионално равнище в дадена 
държава членка, включително върху 
биологичното разнообразие.

Or. it

Изменение 117
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Съображение 11б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(11б) Тези основания, свързани със 
социално-икономическите 
въздействия, могат да включват 
неосъществимост или високи разходи, 
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свързани с мерките за съвместно 
съществуване, или невъзможност за 
прилагане на мерки за съвместно 
съществуване поради наличие на 
специфични географски условия.

Or. en

Изменение 118
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Съображение 11б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(11б) Тези основания, свързани със 
социално-икономическите 
въздействия, могат да включват 
неосъществимост или високи разходи 
за мерките за съвместно 
съществуване, или невъзможност за 
прилагане на тези мерки за съвместно 
съществуване поради наличие на 
специфични географски условия, като 
при малки острови или планински 
райони, необходимост от опазване на 
разнообразието на 
селскостопанското производство, 
необходимост от гарантиране на 
чистотата на семена и посадъчен 
материал, както и от запазването на 
традиционното и биологично 
селскостопанско производство.

Or. it

Изменение 119
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Съображение 11в (ново)
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Позиция на Съвета Изменение

(11в) На държавите членки следва да 
бъде позволено да базират мерки, 
ограничаващи или забраняващи 
отглеждането на ГМО или група 
ГМО, определена съгласно вида на 
културата, или на всички ГМО и на 
други основания, които могат да 
включват земеползване, 
градоустройство и териториално 
планиране или други законни 
фактори.

Or. en

Изменение 120
Елизабета Гардини, Алберто Чирио, Джовани Ла Вия

Позиция на Съвета
Съображение 11в (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(11в) На държавите членки следва да 
бъде позволено да базират мерки, 
ограничаващи или забраняващи 
отглеждането на ГМО, и на други 
основания, които могат да включват 
земеползване, градоустройство и 
териториално планиране, или други 
законни фактори като свързаните с 
културните традиции.

Or. it

Изменение 121
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение 12
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Позиция на Съвета Изменение

(12) Освен това държавите членки 
следва да могат да обосновават
решенията, които приемат съгласно 
Директива 2001/18/ЕО, със социално-
икономическите въздействия, до които 
би могло да доведе отглеждането на 
ГМО на територията на засегнатата 
държава членка. Макар и в 
препоръката на Комисията от 13 юли 
2010 г.1 да се разглеждат мерки за 
съвместно съществуване, държавите 
членки следва да имат и възможност 
да приемат мерки за ограничаване или 
забрана на отглеждането на 
разрешени ГМО на цялата своя 
територия или част от нея по 
настоящата директива. Тези 
основания могат да бъдат свързани с 
неосъществимостта или 
невъзможността да бъдат въведени 
мерки за съвместно съществуване 
поради специфични географски 
условия, необходимостта да се избегне 
наличието на ГМО в други продукти, 
като специфични или конкретни 
продукти, необходимостта от защита на 
разнообразието на селскостопанското 
производство, или необходимостта от 
гарантиране на чистотата на сортове 
семена и посадъчен материал. Освен 
това Комисията, в съответствие със 
заключенията на Съвета от 5 декември 
2008 г. относно генетично 
модифицираните организми, представи 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно социално-
икономическите последици от 
отглеждането на ГМО. Резултатите от 
този доклад могат да предоставят ценна 
информация на държавите членки, 
които смятат да вземат решения въз 
основа на настоящата директива.

(12) Освен това решенията на
държавите членки за ограничаване или 
забрана на отглеждането на ГМО на 
тяхна територия следва да могат да 
бъдат обосновани със социално-
икономическите въздействия, до които 
би могло да доведе отглеждането на 
ГМО на територията на засегнатата 
държава членка. Тези основания могат 
да бъдат свързани по-специално с 
неосъществимостта или 
невъзможността да бъдат въведени 
мерки за съвместно съществуване 
поради специфични географски 
условия, необходимостта да се избегне 
наличието на ГМО в други продукти, 
като специфични или конкретни 
продукти, необходимостта от защита на 
разнообразието на селскостопанското 
производство, или необходимостта от 
гарантиране на чистотата на сортове 
семена и посадъчен материал. Освен 
това Комисията, в съответствие със 
заключенията на Съвета от 5 декември 
2008 г. относно генетично 
модифицираните организми, представи 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно социално-
икономическите последици от 
отглеждането на ГМО. Резултатите от 
този доклад могат да предоставят ценна 
информация на държавите членки,
които смятат да вземат решения въз 
основа на настоящата директива.

__________________
1 Препоръка на Комисията от 13 юли 
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2010 г. относно насоките за 
разработване на национални мерки за 
съвместно съществуване на 
генетично модифицирани култури с 
традиционните и биологичните 
земеделски култури с цел избягване на 
случайното наличие на ГМО в тях 
(OВ C 200, 22.7.2010 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 122
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Съображение 12

Позиция на Съвета Изменение

(12) Освен това държавите членки 
следва да могат да обосновават 
решенията, които приемат съгласно 
Директива 2001/18/ЕО, със социално-
икономическите въздействия, до които 
би могло да доведе отглеждането на 
ГМО на територията на засегнатата 
държава членка. Макар и в 
препоръката на Комисията от 13 юли 
2010 г1. да се разглеждат мерки за 
съвместно съществуване, държавите 
членки следва да имат и възможност 
да приемат мерки за ограничаване или 
забрана на отглеждането на 
разрешени ГМО на цялата своя 
територия или част от нея по 
настоящата директива. Тези 
основания могат да бъдат свързани с 
неосъществимостта или 
невъзможността да бъдат въведени 
мерки за съвместно съществуване 
поради специфични географски 
условия, необходимостта да се 
избегне наличието на ГМО в други 
продукти, като специфични или 
конкретни продукти, необходимостта от 
защита на разнообразието на 

(12) Освен това държавите членки 
следва да могат да обосновават 
решенията, които приемат съгласно 
Директива 2001/18/ЕО, със социално-
икономическите въздействия, до които 
би могло да доведе отглеждането на 
ГМО на територията на засегнатата
държава членка. Тези основания могат 
да бъдат свързани с нуждата или 
готовността да се избегне наличието 
на ГМО в други продукти, като 
специфични или конкретни продукти, 
необходимостта от защита на 
разнообразието на селскостопанското 
производство, или необходимостта от 
гарантиране на чистотата на сортове 
семена и посадъчен материал. Освен 
това Комисията, в съответствие със 
заключенията на Съвета от 5 декември 
2008 г. относно генетично 
модифицираните организми, представи 
доклад на Европейския парламент и на
Съвета относно социално-
икономическите последици от 
отглеждането на ГМО. Резултатите от 
този доклад могат да предоставят ценна 
информация на държавите членки, 
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селскостопанското производство, или 
необходимостта от гарантиране на 
чистотата на сортове семена и 
посадъчен материал. Освен това 
Комисията, в съответствие със 
заключенията на Съвета от 5 декември 
2008 г. относно генетично 
модифицираните организми, представи 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно социално-
икономическите последици от 
отглеждането на ГМО. Резултатите от 
този доклад могат да предоставят ценна 
информация на държавите членки, 
които смятат да вземат решения въз 
основа на настоящата директива.

които смятат да вземат решения въз 
основа на настоящата директива.

__________________
1 Препоръка на Комисията от 13 юли 
2010 г. относно насоките за 
разработване на национални мерки за 
съвместно съществуване на 
генетично модифицирани култури с 
традиционните и биологичните 
земеделски култури с цел избягване на 
случайното наличие на ГМО в тях 
(OВ C 200, 22.7.2010 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 123
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Позиция на Съвета
Съображение 12a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(12а) В допълнение към това 
държавите членки следва да си 
сътрудничат, за да създадат 
подходящи „буферни зони“ между 
зони, свободни от ГМО, и зони, 
където се отглеждат ГМО, за да 
избегнат нежеланите последствия 
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от трансгранично замърсяване

Or. en

Изменение 124
Лоренцо Фонтана

Позиция на Съвета
Съображение 13

Позиция на Съвета Изменение

(13) Приетите по силата на настоящата 
директива ограничения и забрани 
следва да се отнасят до отглеждането, а 
не до свободното обращение и вноса на 
генетично модифицирани семена и 
посадъчен материал като продукти или 
като съставка на продукти и реколтата 
от тях и освен това следва да 
съответстват на Договорите, по-
специално по отношение на принципа 
за недискриминация между 
национални и ненационални 
продукти, принципа на 
пропорционалност и член 34, член 36 
и член 216, параграф 2 от ДФЕС.

(13) Приетите по силата на настоящата 
директива ограничения и забрани би 
следвало да се отнасят до отглеждането 
и, по усмотрение на държавата 
членка, до свободното обращение и 
вноса на генетично модифицирани 
семена и посадъчен материал като 
продукти или като съставка на продукти 
и реколтата от тях.

Or. it

Изменение 125
Силви Годен, Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк

Позиция на Съвета
Съображение 13

Позиция на Съвета Изменение

(13) Приетите по силата на настоящата 
директива ограничения и забрани следва 
да се отнасят до отглеждането, а не до 
свободното обращение и вноса на 
генетично модифицирани семена и 
посадъчен материал като продукти или 

(13) Приетите по силата на настоящата 
директива ограничения и забрани следва 
да се отнасят до отглеждането, 
обращението и вноса на генетично 
модифицирани семена и посадъчен 
материал като продукти или като 
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като съставка на продукти и реколтата 
от тях и освен това следва да 
съответстват на Договорите, по-
специално по отношение на принципа 
за недискриминация между 
национални и ненационални 
продукти, принципа на 
пропорционалност и член 34, член 36 и 
член 216, параграф 2 от ДФЕС.

съставка на продукти и реколтата от тях 
и освен това следва да съответстват на 
Договорите, по-специално по 
отношение на принципа на 
пропорционалност и член 34, член 36 и 
член 216, параграф 2 от ДФЕС.

Or. fr

Обосновка

Съгласно принципа на предпазливост, държавите членки следва да могат да 
откажат пускането на пазара и следователно вноса на ГМО. Безопасността на 
потребителите следва да бъде поставена над интересите на хранително-вкусовата 
промишленост.

Изменение 126
Юнус Омаржи, Лин Бойлан

Позиция на Съвета
Съображение 13

Позиция на Съвета Изменение

(13) Приетите по силата на 
настоящата директива ограничения и 
забрани следва да се отнасят до 
отглеждането, а не до свободното 
обращение и вноса на генетично 
модифицирани семена и посадъчен 
материал като продукти или като 
съставка на продукти и реколтата от тях 
и освен това следва да съответстват на 
Договорите, по-специално по 
отношение на принципа за 
недискриминация между национални и 
ненационални продукти, принципа на 
пропорционалност и член 34, член 36 и 
член 216, параграф 2 от ДФЕС.

(13) Приетите от държавите членки
ограничения и забрани следва да се 
отнасят до отглеждането, до свободното 
обращение и вноса на генетично 
модифицирани семена и посадъчен 
материал като продукти или като 
съставка на продукти и реколтата от тях 
и следва да съответстват на Договорите, 
по-специално по отношение на 
принципа за недискриминация между 
национални и ненационални продукти, 
принципа на пропорционалност и 
член 34, член 36 и член 216, параграф 2 
от ДФЕС.

Or. fr
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Изменение 127
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Съображение 14

Позиция на Съвета Изменение

(14) Мерките, приети от държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, следва да подлежат на 
процедура за контрол и информиране на 
равнището на Съюза. С оглед 
равнището на контрол и информиране 
на Съюза не е необходимо в допълнение 
да се предвижда прилагането на 
Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета1. Държавите 
членки могат да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея още 
от деня на влизане в сила на 
разрешението на Съюза и не по-късно 
от две години след датата, на която е 
дадено съгласието/разрешението, при 
условие че е изтекъл установеният срок 
на изчакване, по време на който на 
Комисията е била дадена възможност да 
коментира предложените мерки.

(14) Мерките, приети от държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, следва да подлежат на 
процедура за контрол и информиране на 
равнището на Съюза. С оглед 
равнището на контрол и информиране 
на Съюза не е необходимо в допълнение 
да се предвижда прилагането на 
Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета1. Държавите 
членки могат да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО или 
на група ГМО, определена съгласно 
вида на културата, или на всички 
ГМО на цялата си територия или част от 
нея още от деня на влизане в сила на 
разрешението на Съюза и за целия 
период, за който е дадено 
съгласието/разрешението, при условие 
че е изтекъл установеният срок на 
изчакване, по време на който на 
Комисията е била дадена възможност да 
коментира предложените мерки.

__________________ __________________
1 Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
за определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 
(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).

1 Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
за определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 
(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).

Or. en

Изменение 128
Елизабета Гардини, Алберто Чирио
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Позиция на Съвета
Съображение 14

Позиция на Съвета Изменение

(14) Мерките, приети от държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, следва да подлежат на 
процедура за контрол и информиране на 
равнището на Съюза. С оглед 
равнището на контрол и информиране 
на Съюза не е необходимо в допълнение 
да се предвижда прилагането на 
Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета1. Държавите 
членки могат да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея още
от деня на влизане в сила на 
разрешението на Съюза и не по-късно 
от две години след датата, на която е 
дадено съгласието/разрешението, при 
условие че е изтекъл установеният срок 
на изчакване, по време на който на 
Комисията е била дадена възможност да 
коментира предложените мерки.

(14) Мерките, приети от държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, следва да подлежат на 
процедура за контрол и информиране на 
равнището на Съюза. С оглед 
равнището на контрол и информиране 
на Съюза не е необходимо в допълнение 
да се предвижда прилагането на 
Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета1. Държавите 
членки могат да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея 
преди датата на влизане в сила на 
разрешението на Съюза и за целия 
период, за който е дадено 
съгласието/разрешението, при условие 
че е изтекъл установеният срок на 
изчакване, по време на който на 
Комисията е била дадена възможност да 
коментира предложените мерки. 
Засегнатата държава членка следва 
съответно да съобщи предлаганите 
мерки на Комисията поне 75 дни 
преди издаването на разрешението, за 
да даде възможност на Комисията да 
направи коментари, и по време на 
този срок следва да се въздържа от 
приемане и изпълнение на тези мерки. 
След като изтече установеният срок 
на изчакване държавата членка 
следва да може да приема мерките в 
първоначалния им вид или изменени 
така, че да се вземат предвид 
коментарите на Комисията.

__________________ __________________
1 Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
за определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 

1 Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
за определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 
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(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37). (ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).

Or. it

Изменение 129
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение 14

Позиция на Съвета Изменение

(14) Мерките, приети от държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, следва да подлежат на 
процедура за контрол и информиране 
на равнището на Съюза. С оглед 
равнището на контрол и 
информиране на Съюза не е 
необходимо в допълнение да се 
предвижда прилагането на
Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета1. Държавите 
членки могат да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея още 
от деня на влизане в сила на 
разрешението на Съюза и не по-късно 
от две години след датата, на която е 
дадено съгласието/разрешението, при 
условие че е изтекъл установеният 
срок на изчакване, по време на който 
на Комисията е била дадена 
възможност да коментира 
предложените мерки.

(14) Мерките, приети от държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, следва да подлежат на 
процедура за информиране на 
равнището на Съюза съгласно 
Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета1. Държавите 
членки могат да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея без 
никакви ограничения за време или 
продължителност.

__________________ __________________
1 Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
за определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 
(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).

1 Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
за определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 
(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).

Or. fr
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Изменение 130
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Съображение 14

Позиция на Съвета Изменение

(14) Мерките, приети от държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, следва да подлежат на 
процедура за контрол и информиране на 
равнището на Съюза. С оглед 
равнището на контрол и информиране 
на Съюза не е необходимо в допълнение 
да се предвижда прилагането на 
Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета1. Държавите 
членки могат да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея още 
от деня на влизане в сила на 
разрешението на Съюза и не по-късно 
от две години след датата, на която е 
дадено съгласието/разрешението, при 
условие че е изтекъл установеният 
срок на изчакване, по време на който 
на Комисията е била дадена 
възможност да коментира 
предложените мерки.

(14) Мерките, приети от държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, следва да подлежат на 
процедура за контрол и информиране на 
равнището на Съюза. С оглед 
равнището на контрол и информиране 
на Съюза не е необходимо в допълнение 
да се предвижда прилагането на 
Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета1. Държавите 
членки могат да ограничават или 
забраняват отглеждането на всички, 
група или даден ГМО на цялата си 
територия или част от нея още от деня 
на влизане в сила на разрешението на 
Съюза и за целия период на 
съгласието/разрешението.

__________________ __________________
1 Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
за определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 
(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).

1 Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 
за определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 
(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).

Or. en

Обосновка

Съвместимо с изменение 17 от проектопрепоръката. В настоящото 
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проектопредложение дори Комисията е позволила на правителствата да забраняват 
дадени или всички ГМО. Съветът не се съгласи с Комисията, нито с позицията на 
първо четене на Парламента. 

Изменение 131
Биляна Боржан

Позиция на Съвета
Съображение 14a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(14а) По време на периода на 
изчакване 
заявителят/притежателят на 
разрешение, който би бил засегнат от 
мерките, ограничаващи или 
забраняващи отглеждането на ГМО 
или група ГМО в държава членка, 
следва да се въздържа от всякакви 
дейности, свързани с култивирането 
на този ГМО или група ГМО в 
държавата членка.

Or. en

Изменение 132
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Съображение 15

Позиция на Съвета Изменение

(15) Решенията за ограничаване или 
забрана на отглеждането на ГМО от 
държавите членки на цялата им 
територия или на част от нея следва да 
не възпрепятстват провеждането на 
биотехнологични изследвания, при 
условие че при провеждането на такива 
изследвания се съблюдават всички 
необходими мерки за безопасност.

(15) Решенията за ограничаване или 
забрана на отглеждането на ГМО от 
държавите членки на цялата им 
територия или на част от нея следва да 
не възпрепятстват провеждането на 
биотехнологични изследвания, при 
условие че при провеждането на такива 
изследвания се съблюдават всички 
необходими мерки за безопасност. 
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Освен това Европейският орган за 
безопасност на храните и държавите 
членки следва да се стремят към 
създаването на обширна мрежа от 
научни организации, представляващи 
всички дисциплини, включително 
свързаните с екологичните въпроси, и 
следва да си сътрудничат с цел 
откриването на ранен етап на 
евентуални потенциални 
несъответствия между научните 
становища с оглед разрешаване или 
изясняване на спорните научни 
въпроси. Комисията и държавите
членки следва да следят за 
осигуряването на необходимите 
средства за провеждането на 
независими изследвания на 
потенциалните рискове, 
произтичащи от съзнателното 
освобождаване или пускане на пазара 
на ГМО, както и за това, 
прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост да не 
представлява пречка за достъпа на 
независимите изследователи до 
необходимите материали.

Or. en

Обосновка

Текстът е взет от първо четене на ЕП, да се счита като допълнение към 
изменение 18 от проектопрепоръката. Сътрудничеството в областта на 
изследването е предпоставка за задоволителна оценка на риска.

Изменение 133
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение 15

Позиция на Съвета Изменение

(15) Решенията за ограничаване или (15) Решенията за ограничаване или 
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забрана на отглеждането на ГМО от 
държавите членки на цялата им 
територия или на част от нея следва да 
не възпрепятстват провеждането на 
биотехнологични изследвания, при 
условие че при провеждането на такива
изследвания се съблюдават всички 
необходими мерки за безопасност.

забрана на отглеждането на ГМО от 
държавите членки на цялата им 
територия или на част от нея следва да 
не възпрепятстват провеждането на 
биотехнологични изследвания, при 
условие че при провеждането на такива 
изследвания се съблюдават всички 
необходими мерки за безопасност, 
свързани с човешкото здраве или 
здравето на животните и опазването 
на околната среда.

Or. fr

Изменение 134
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Съображение 15

Позиция на Съвета Изменение

(15) Решенията за ограничаване или 
забрана на отглеждането на ГМО от 
държавите членки на цялата им 
територия или на част от нея следва да 
не възпрепятстват провеждането на 
биотехнологични изследвания, при 
условие че при провеждането на такива 
изследвания се съблюдават всички 
необходими мерки за безопасност.

(15) Решенията за ограничаване или 
забрана на отглеждането на ГМО от 
държавите членки на цялата им 
територия или на част от нея следва да 
не възпрепятстват провеждането на 
биотехнологични изследвания, при 
условие че при провеждането на такива 
изследвания се съблюдават всички 
необходими мерки за безопасност и че 
дейността не застрашава 
зачитането на границите, въз основа 
на които е въведена забраната.

Or. en

Изменение 135
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Съображение 15а (ново)
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Позиция на Съвета Изменение

(15a) Предвид значението на 
научните доказателства при 
вземането на решения за забрана или 
одобрение на ГМО, Органът и 
държавите членки следва да се 
възползват от акредитирани 
държавни и частни изследователски 
институции, с цел да се осигури 
постоянен поток от информация и 
точно публикуване на резултатите 
от изследванията относно риска или 
доказателствата за евентуално 
случайно присъствие, замърсяване или 
опасност от ГМО за околната среда 
или здравето на човека.

Or. it

Изменение 136
Джули Гърлинг

Позиция на Съвета
Съображение 16

Позиция на Съвета Изменение

(16) Когато нови обективни 
обстоятелства оправдават коригиране на 
географския обхват на 
съгласието/разрешението за даден ГМО 
и във всички случаи не по-рано от две 
години след датата, на която е дадено 
съгласието/разрешението, държава 
членка следва да може да поиска чрез 
Комисията от притежателя на 
съгласието/разрешението да коригира 
географския му обхват. Ако 
притежателят на 
съгласието/разрешението не даде 
изрично или мълчаливо съгласие, на 
държавата членка следва да се даде 
възможност да приеме обосновани 
мерки, с които да ограничи или забрани 

(16) Когато нови обективни 
обстоятелства оправдават коригиране на 
географския обхват на 
съгласието/разрешението за даден ГМО 
и във всички случаи не по-рано от пет 
години след датата, на която е дадено 
съгласието/разрешението, държава 
членка следва да може да поиска чрез 
Комисията от притежателя на 
съгласието/разрешението да коригира 
географския му обхват. Ако 
притежателят на 
съгласието/разрешението не даде 
изрично или мълчаливо съгласие, на 
държавата членка следва да се даде 
възможност да приеме обосновани 
мерки, с които да ограничи или забрани 
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отглеждането на този ГМО. Засегнатата 
държава членка следва да предоставя 
проект на тези мерки на Комисията поне 
75 дни преди приемането им, за да даде 
възможност на Комисията да направи 
коментари, и по време на този срок 
следва да се въздържа от приемане и 
изпълнение на тези мерки. След като 
изтече установеният срок на изчакване 
държавата членка следва да може да 
приеме мерките в първоначалния им вид 
или изменени с цел да се вземат предвид 
коментарите на Комисията.

отглеждането на този ГМО. Засегнатата 
държава членка следва да предоставя 
проект на тези мерки на Комисията поне 
75 дни преди приемането им, за да даде 
възможност на Комисията да направи 
коментари, и по време на този срок 
следва да се въздържа от приемане и 
изпълнение на тези мерки. След като 
изтече установеният срок на изчакване 
държавата членка следва да може да 
приеме мерките в първоначалния им вид 
или изменени с цел да се вземат предвид 
коментарите на Комисията.

Or. en

Изменение 137
Пол Бранън

Позиция на Съвета
Съображение 16

Позиция на Съвета Изменение

(16) Когато нови обективни 
обстоятелства оправдават коригиране на 
географския обхват на 
съгласието/разрешението за даден ГМО 
и във всички случаи не по-рано от две
години след датата, на която е дадено 
съгласието/разрешението, държава 
членка следва да може да поиска чрез 
Комисията от притежателя на 
съгласието/разрешението да коригира 
географския му обхват. Ако
притежателят на 
съгласието/разрешението не даде 
изрично или мълчаливо съгласие, на 
държавата членка следва да се даде 
възможност да приеме обосновани 
мерки, с които да ограничи или забрани 
отглеждането на този ГМО. Засегнатата 
държава членка следва да предоставя 
проект на тези мерки на Комисията поне 
75 дни преди приемането им, за да даде 
възможност на Комисията да направи 

(16) Когато нови обективни 
обстоятелства оправдават коригиране на 
географския обхват на 
съгласието/разрешението за даден ГМО 
и във всички случаи не по-рано от пет 
години след датата, на която е дадено 
съгласието/разрешението, държава 
членка следва да може да поиска чрез 
Комисията от притежателя на 
съгласието/разрешението да коригира 
географския му обхват. Ако 
притежателят на 
съгласието/разрешението не даде 
изрично или мълчаливо съгласие, на 
държавата членка следва да се даде 
възможност да приеме обосновани 
мерки, с които да ограничи или забрани 
отглеждането на този ГМО. Засегнатата 
държава членка следва да предоставя 
проект на тези мерки на Комисията поне 
75 дни преди приемането им, за да даде 
възможност на Комисията да направи 
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коментари, и по време на този срок 
следва да се въздържа от приемане и 
изпълнение на тези мерки. След като 
изтече установеният срок на изчакване 
държавата членка следва да може да 
приеме мерките в първоначалния им вид 
или изменени с цел да се вземат предвид 
коментарите на Комисията.

коментари, и по време на този срок 
следва да се въздържа от приемане и 
изпълнение на тези мерки. След като 
изтече установеният срок на изчакване 
държавата членка следва да може да 
приеме мерките в първоначалния им вид 
или изменени с цел да се вземат предвид 
коментарите на Комисията.

Or. en

Обосновка

Следствие от предложеното изменение на член 26б, параграф 5.

Изменение 138
Ян Хойтема

Позиция на Съвета
Съображение 16

Позиция на Съвета Изменение

(16) Когато нови обективни 
обстоятелства оправдават коригиране на 
географския обхват на 
съгласието/разрешението за даден ГМО 
и във всички случаи не по-рано от две 
години след датата, на която е дадено 
съгласието/разрешението, държава 
членка следва да може да поиска чрез 
Комисията от притежателя на 
съгласието/разрешението да коригира 
географския му обхват. Ако 
притежателят на 
съгласието/разрешението не даде 
изрично или мълчаливо съгласие, на 
държавата членка следва да се даде 
възможност да приеме обосновани 
мерки, с които да ограничи или забрани 
отглеждането на този ГМО. Засегнатата 
държава членка следва да предоставя 
проект на тези мерки на Комисията поне 
75 дни преди приемането им, за да даде 
възможност на Комисията да направи 

(16) Когато нови обективни
обстоятелства оправдават коригиране на 
географския обхват на 
съгласието/разрешението за даден ГМО 
и във всички случаи не по-рано от две 
години след датата, на която е дадено 
съгласието/разрешението, държава 
членка следва да може да поиска чрез 
Комисията от притежателя на 
съгласието/разрешението да коригира 
географския му обхват. Ако 
притежателят на 
съгласието/разрешението не даде 
изрично или мълчаливо съгласие, на 
държавата членка следва да се даде 
възможност да приеме обосновани 
мерки, с които да ограничи или забрани 
отглеждането на този ГМО. Засегнатата 
държава членка следва публично да 
предоставя проект на тези обосновани 
мерки на Комисията поне 75 дни преди 
приемането им, за да даде възможност 
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коментари, и по време на този срок 
следва да се въздържа от приемане и 
изпълнение на тези мерки. След като 
изтече установеният срок на изчакване 
държавата членка следва да може да 
приеме мерките в първоначалния им вид 
или изменени с цел да се вземат предвид 
коментарите на Комисията.

на Комисията да направи коментари, и 
по време на този срок следва да се 
въздържа от приемане и изпълнение на 
тези мерки. След като изтече 
установеният срок на изчакване 
държавата членка следва да може да 
приеме мерките в първоначалния им вид 
или изменени с цел да се вземат предвид 
коментарите на Комисията.

Or. en

Изменение 139
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение 16

Позиция на Съвета Изменение

(16) Когато нови обективни 
обстоятелства оправдават 
коригиране на географския обхват на 
съгласието/разрешението за даден ГМО
и във всички случаи не по-рано от две 
години след датата, на която е 
дадено съгласието/разрешението, 
държава членка следва да може да 
поиска чрез Комисията от 
притежателя на 
съгласието/разрешението да коригира 
географския му обхват. Ако 
притежателят на 
съгласието/разрешението не даде 
изрично или мълчаливо съгласие, на 
държавата членка следва да се даде 
възможност да приеме обосновани 
мерки, с които да ограничи или забрани 
отглеждането на този ГМО.
Засегнатата държава членка следва 
да предоставя проект на тези мерки 
на Комисията поне 75 дни преди 
приемането им, за да даде 
възможност на Комисията да 
направи коментари, и по време на 
този срок следва да се въздържа от 

(16) Дадена държава членка следва по 
всяко време да има възможност да 
преразгледа решението си и да 
коригира географския обхват на 
съгласието/разрешението за даден ГМО,
както и да приеме мерки, с които да 
ограничи или забрани отглеждането на 
този ГМО.
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приемане и изпълнение на тези мерки. 
След като изтече установеният срок 
на изчакване държавата членка 
следва да може да приеме мерките в 
първоначалния им вид или изменени с 
цел да се вземат предвид 
коментарите на Комисията.

Or. fr

Изменение 140
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Съображение 16

Позиция на Съвета Изменение

(16) Когато нови обективни 
обстоятелства оправдават 
коригиране на географския обхват на 
съгласието/разрешението за даден 
ГМО и във всички случаи не по-рано от 
две години след датата, на която е 
дадено съгласието/разрешението, 
държава членка следва да може да 
поиска чрез Комисията от 
притежателя на 
съгласието/разрешението да коригира 
географския му обхват. Ако 
притежателят на 
съгласието/разрешението не даде 
изрично или мълчаливо съгласие, на 
държавата членка следва да се даде 
възможност да приеме обосновани 
мерки, с които да ограничи или 
забрани отглеждането на този ГМО. 
Засегнатата държава членка следва 
да предоставя проект на тези мерки на 
Комисията поне 75 дни преди 
приемането им, за да даде възможност 
на Комисията да направи коментари, и
по време на този срок следва да се 
въздържа от приемане и изпълнение на 
тези мерки. След като изтече 
установеният срок на изчакване 

(16) Когато бъде счетено за подходящо
и във всички случаи не по-рано от две 
години след датата, на която е дадено 
съгласието/разрешението за ГМО, 
държава членка следва да може да 
приеме мерки, с които да ограничи 
или забрани отглеждането на този 
ГМО на цялата си територия или 
част от нея. Тези мерки следва да се 
съобщават на Комисията поне 75 дни 
преди приемането им, за да се даде 
възможност на Комисията да изпрати 
необвързващ коментар. По време на 
този срок засегнатата държава 
членка следва да се следва да се 
въздържа от приемане и изпълнение на 
тези мерки. След като изтече 
установеният срок на изчакване 
държавата членка следва да може да 
приеме мерките в първоначалния им вид 
или изменени в случай че това е 
счетено за подходящо от 
засегнатата държава членка с цел да 
се вземат предвид коментарите на 
Комисията. В случай че 75-те дни се 
припокриват изцяло или частично със 
сеитбата на видовете, към които 
принадлежи одобреният ГМО, на 
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държавата членка следва да може да 
приеме мерките в първоначалния им вид 
или изменени с цел да се вземат предвид 
коментарите на Комисията.

държавата членка следва да бъде 
разрешено да приложи забраната.

Or. en

Изменение 141
Биляна Боржан

Позиция на Съвета
Съображение 16a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(16а) По време на периода на 
изчакване 
заявителят/притежателят на 
разрешение, който би бил засегнат от 
мерките, ограничаващи или 
забраняващи отглеждането на ГМО 
или група ГМО в държава членка, 
следва да се въздържа от всякакви 
дейности, свързани с култивирането 
на този ГМО или група ГМО в 
държавата членка.

Or. en

Изменение 142
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение 17

Позиция на Съвета Изменение

(17) Държавите членки следва да имат 
правото да отправят искане до 
компетентния орган или Комисията да 
включи отново цялата им територия или 
част от нея в географския обхват на 
съгласието/разрешението, от което 
преди това са били изключени. В този 
случай следва да не е необходимо 

(17) Държавите членки също така имат 
правото да отправят искане до 
компетентния орган или Комисията да 
включи отново цялата им територия или 
част от нея в географския обхват на 
съгласието/разрешението, от което 
преди това са били изключени. В този 
случай компетентният орган, който е 
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искането да бъде препращано на 
притежателя на 
съгласието/разрешението и да се иска 
неговото съгласие. Компетентният 
орган, който е издал писменото съгласие 
или Комисията съгласно Директива 
2001/18/ЕО или съответно Регламент 
(ЕО) № 1829/2003, следва да измени 
географския обхват на съгласието или 
на решението за издаване на разрешение 
по съответния начин.

издал писменото съгласие или 
Комисията съгласно Директива 
2001/18/ЕО или съответно Регламент 
(ЕО) № 1829/2003, следва да измени 
географския обхват на съгласието или 
на решението за издаване на разрешение 
по съответния начин.

Or. fr

Изменение 143
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Позиция на Съвета
Съображение 17

Позиция на Съвета Изменение

(17) Държавите членки следва да 
имат правото да отправят искане до 
компетентния орган или Комисията 
да включи отново цялата им 
територия или част от нея в 
географския обхват на 
съгласието/разрешението, от което 
преди това са били изключени. В този 
случай следва да не е необходимо 
искането да бъде препращано на 
притежателя на 
съгласието/разрешението и да се иска 
неговото съгласие. Компетентният 
орган, който е издал писменото
съгласие или Комисията съгласно 
Директива 2001/18/ЕО или съответно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, следва 
да измени географския обхват на 
съгласието или на решението за 
издаване на разрешение по 

заличава се
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съответния начин.

Or. en

Обосновка

Изменението е във връзка със заличаването на „фаза 1“.

Изменение 144
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Позиция на Съвета
Съображение 18

Позиция на Съвета Изменение

(18) Писменото съгласие или решенията 
за издаване на разрешение, съставени 
или приети с географски обхват, който е 
ограничен до някои зони, или мерките 
за ограничаване или забрана на 
отглеждането на ГМО, приети от дадени 
държави членки в съответствие с 
настоящата директива, следва да не 
възпрепятстват или да ограничават 
използването на разрешени ГМО от 
други държави членки. Освен това 
настоящата директива и приетите в 
съответствие с нея национални мерки 
следва да не засягат изискванията на 
правото на Съюза относно неволното и 
случайното наличие на ГМО в сортове 
семена и посадъчен материал, които не 
са генетично модифицирани, и следва да 
не възпрепятстват отглеждането на 
сортове, които отговарят на тези 
изисквания.

(18) Писменото съгласие или решенията 
за издаване на разрешение, съставени 
или приети с географски обхват, който е 
ограничен до някои зони, или мерките 
за ограничаване или забрана на 
отглеждането на ГМО, приети от дадени 
държави членки в съответствие с 
настоящата директива, следва да не 
възпрепятстват или да ограничават 
използването на разрешени ГМО от 
други държави членки, при условие че 
са предприети подходящи мерки за 
съвместно съществуване с цел 
предотвратяване на трансгранични 
заразявания. Освен това настоящата 
директива и приетите в съответствие с 
нея национални мерки следва да не 
засягат изискванията на правото на 
Съюза относно неволното и случайното 
наличие на ГМО в сортове семена и 
посадъчен материал, които не са 
генетично модифицирани, и следва да 
не възпрепятстват отглеждането на 
сортове, които отговарят на тези 
изисквания.

Or. en
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Изменение 145
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Съображение 18

Позиция на Съвета Изменение

(18) Писменото съгласие или 
решенията за издаване на разрешение, 
съставени или приети с географски 
обхват, който е ограничен до някои 
зони, или мерките за ограничаване или 
забрана на отглеждането на ГМО, 
приети от дадени държави членки в 
съответствие с настоящата директива, 
следва да не възпрепятстват или да 
ограничават използването на разрешени 
ГМО от други държави членки. Освен 
това настоящата директива и 
приетите в съответствие с нея 
национални мерки следва да не 
засягат изискванията на правото на 
Съюза относно неволното и 
случайното наличие на ГМО в 
сортове семена и посадъчен 
материал, които не са генетично 
модифицирани, и следва да не 
възпрепятстват отглеждането на 
сортове, които отговарят на тези 
изисквания.

(18) Мерките за ограничаване или 
забрана на отглеждането на ГМО, 
приети от дадени държави членки в 
съответствие с настоящата директива, 
следва да не възпрепятстват или да 
ограничават използването на разрешени 
ГМО от други държави членки.

Or. en

Обосновка

Изменението е във връзка със заличаването на „фаза 1“.

Изменение 146
Юнус Омаржи
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Позиция на Съвета
Съображение 18a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(18a) Необходими са ефективни мерки 
за съвместно съществуване, за да се 
гарантира, че отглеждането на ГМО 
не води до случайно наличие на ГМО в 
други продукти и в други земеделски 
стопанства. Държавите членки 
съответно следва, съгласно 
Директива 2001/18/ЕО, да приемат 
приложими за тяхната територия 
правила, за да избегнат подобно 
случайно наличие. Следва да се обърне 
особено внимание на всяко възможно 
трансгранично замърсяване от 
държава членка или регион, в 
която/който е позволено 
отглеждането, към съседна държава 
членка или регион, където 
отглеждането е забранено. 
Препоръката на Комисията от 
13 юли 2010 г. предоставя на 
държавите членки насоки за 
разработването на национални мерки 
за съвместно съществуване, 
включително в граничните райони1а.

_________________
1а Препоръка на Комисията от 13 юли 
2010 г. относно насоките за 
разработване на национални мерки за 
съвместно съществуване на 
генетично модифицирани култури с 
традиционните и биологичните 
земеделски култури с цел избягване на 
случайното наличие на ГМО в тях 
(OВ C 200, 22.7.2010 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 147
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Мирей Д'Орнано
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Позиция на Съвета
Съображение 20

Позиция на Съвета Изменение

(20) Настоящата директива не засяга
задълженията на държавите членки по 
отношение на свободното движение на 
конвенционални семена, посадъчен 
материал и на продукта от реколтата 
съгласно приложимото право на Съюза 
и в съответствие с ДФЕС.

(20) Настоящата директива не подкрепя
задълженията на държавите членки по 
отношение на свободното движение на 
конвенционални семена, посадъчен 
материал и на продукта от реколтата, а
предлага възможности по отношение 
на приложимото право на Европейския 
съюз в областта на държавния 
суверенитет.

Or. fr

Обосновка

Този текст не следва да се разглежда като отстъпка на предела на държавния 
суверенитет, а като известен прецедент за добре разбрана субсидиарност, която 
определя компетентността на Съюза в случаите, когато държавата вече не е 
компетентна.

Изменение 148
Юнус Омаржи, Лин Бойлан

Позиция на Съвета
Съображение 20a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(20а) С цел да се гарантира високо 
равнище на защита на 
потребителите, държавите членки 
следва също така да вземат мерки за 
етикетиране и ефективно 
информиране, за да гарантират пълна 
прозрачност по отношение на 
наличието на ГМО на тяхна 
територия и в продуктите, които са 
произведени или пуснати на пазара в 
съответната държава.

Or. fr
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Изменение 149
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Съображение 21a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(21а) Комисията, в съответствие с 
член 207 от ДФЕС, ще продължи да 
гарантира защитата срещу всяка 
жалба, подадена срещу приети от 
дадена държава членка мерки в тази 
област, пред органите за уреждане на 
спорове на СТО.

Or. en

Обосновка

Тъй като новите членове позволяват на държавите членки да приемат национална 
забрана за отглеждането на ГМО на базата на основания, различни от причините, 
свързани с околната среда и общественото здраве, е налице явен риск такива 
органичителни мерки да бъдат оспорвани пред комисията за уреждане на спорове на 
СТО. В случай на подобно събитие, е необходимо да гарантираме, че защитната 
линия е една и съща в целия Съюз и че държавите членки не са оставени сами при 
уреждането на евентуални международни спорове. Предложеният текст е копиран
дословно от написаното в работния документ на службите на Комисията от 
29.4.2011 г., който е изпратен на Европейския съвет на 5.5.2011 г.

Изменение 150
Жил Парньо

Позиция на Съвета
Съображение 21a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(21а) Съседните държави членки 
следва да си сътрудничат за 
осигуряване на съответния обмен на 
информация, с цел да се гарантира 
ефективното функциониране на 
мерките за съвместно съществуване в 
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граничните райони и да се избегне 
трансграничното разпространение 
от държава членка, където 
отглеждането на даден ГМО е 
разрешено, към съседна държава 
членка, където то е забранено.

Or. fr

Обосновка

Предложението за изменение на Директива 2001/18/ЕО следва да бъде засилено в 
частта, засягаща предизвикателствата, свързани със съвместното съществуване в 
пограничните райони, която остава недостатъчно застъпена.

Изменение 151
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Съображение 21б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(21б) Разпоредбите, предвидени в 
членове 26б и 26в от 
Директива 2001/18/ЕО, се прилагат, 
без да се засягат разпоредбите на 
член 23 от настоящата директива, 
както и на член 34 от 
Регламент (ЕО) № 1829/20031a.

__________________
1a Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 септември 2003 г. относно 
генетично модифицираните храни и 
фуражи (ОВ L 268, 18.10.2003 г., 
стр. 1.).

Or. en

Изменение 152
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте
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Позиция на Съвета
Съображение 21б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

Комисията, в съответствие с 
член 207 от ДФЕС, ще продължи да 
гарантира защитата срещу всяка 
жалба, подадена срещу приети от 
дадена държава членка мерки в тази 
област, пред органите за уреждане на 
спорове на СТО.

Or. en

Обосновка

Тъй като новите членове позволяват на държавите членки да приемат национална 
забрана за отглеждането на ГМО на базата на основания, различни от причините, 
свързани с околната среда и общественото здраве, е налице явен риск такива 
органичителни мерки да бъдат оспорвани пред комисията за уреждане на спорове на 
СТО. В случай на подобно събитие, е необходимо да гарантираме, че защитната 
линия е една и съща в целия Съюз и че държавите членки не са оставени сами при 
уреждането на евентуални международни спорове. Предложеният текст е копиран 
дословно от написаното в работния документ на службите на Комисията от 
29.4.2011 г., който е изпратен на Европейския съвет на 5.5.2011 г.

Изменение 153
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Съображение 22

Позиция на Съвета Изменение

(22) Препоръката на Комисията от 
13 юли 2010 г. предоставя на 
държавите членки насоки за 
разработването на мерки за 
съвместно съществуване, 
включително в граничните райони.

заличава се

Or. fr
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Изменение 154
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Съображение 23

Позиция на Съвета Изменение

(23) Директива 2001/18/ЕО следва да 
бъде съответно изменена,

(23) Директива 2001/18/ЕО и 
Регламент (ЕО) № 1829/20031a следва 
да бъдат съответно изменени,

__________________
1a Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 септември 2003 г. относно 
генетично модифицираните храни и 
фуражи (ОВ L 268, 18.10.2003 г., 
стр. 1.).

Or. en

Обосновка

Необходимо е да бъдат разгледани дефицитите в разрешителната процедура не само 
в настоящата директива, но също и в Регламент № 1829/2003, тъй като 
отглеждането на ГМО може да бъде разрешено и в съответствие с 
Регламент № 1829/2003.

Изменение 155
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член -1 (нов)

Позиция на Съвета Изменение

В Директива 2001/18/ЕО се вмъкват 
следните членове,:

(-1) Директива 2001/18/ЕО се изменя, 
както следва:

„Член -1
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Отглеждането и пускането на пазара 
на генетично модифицирани 
организми (ГМО) са забранени на 
цялата територия на Европейския 
съюз.“

Or. fr

Изменение 156
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

В Директива 2001/18/ЕО се вмъкват 
следните членове,:

Директива 2001/18/ЕО се изменя, 
както следва:

Or. en

Изменение 157
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 22

Позиция на Съвета Изменение

(-1) Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Свободно разпространение

Без да се накърняват разпоредбите на 
член 23 или член 26б, държавите 
членки не могат да забраняват, 
ограничават или възпрепятстват 
пускането на пазара на ГМО като 
продукти или като съставка на 
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продукти, които отговарят на 
изискванията на настоящата 
директива.“

Or. en

Обосновка

Изменението вече е включено в първото четене на доклада в Европейския парламент. 
Необходимо е в член 22 да се включи позоваване на новата възможност за държавите 
членки, а именно да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя 
територия, в противен случай биха съществували противоречащи си членове в 
рамките на Директива 2001/18/ЕО.

Изменение 158
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1 – точка -1a (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 25

Позиция на Съвета Изменение

(-1a) В член 25 се добавя следният 
параграф:

„5a. Без да се засяга защитата на 
правата на интелектуална 
собственост, достъпът до материал, 
необходим за независими изследвания 
на потенциалните рискове от ГМО, 
произтичащи от съзнателно 
освобождаване или пускане на ГМО на 
пазара, като например семена, не се 
ограничава или възпрепятства.“

Or. en

Обосновка

Изменението вече е включено в първото четене на доклада в Европейския парламент. 
Мерките, описани в настоящата директива, са неразривно свързани със задълбочена 
оценка на риска.
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Изменение 159
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1 – точка -1б
Директива 2001/18/ЕО
Член 7 – параграф 3, член 18 – параграф 1, член 23 – параграф 2 и член 30 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

(-1б) В член 7, параграф 3, член 18, 
параграф 1 и член 23, параграф 2, 
позоваването на член 30, параграф 2 
се заменя с позоваване на член 30, 
параграф 3. В член 30, параграф 3 се 
добавят следните думи: „Чрез 
дерогация от член 5а, параграфи 3 и 4 
обаче проект на мярка, разрешаваща 
ГМО, не се приема, ако Съветът не е 
дал положително становище.“

Or. en

Обосновка

Г-н Юнкер даде много ясно да се разбере, че желае процесът на вземане на решения за 
разрешенията на ГМО спешно да се демократизира. Настоящото предложение дава 
възможност въпросът да се разгледа незабавно. За времето, в което 
законодателството относно ГМО бъде приведено в съответствие с Договора, 
замяната на позоваването на процедурата по регулиране с позоваване на процедурата 
по регулиране с контрол предлага бързо решение, ако бъде допълнена с разпоредба, 
която да демократизира процедурата.

Изменение 160
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 26а – параграф 1 
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Текст в сила Изменение

(-1) Член 26a, параграф 1 се заменя със 
следното:

Държавите членки могат да вземат 
подходящите мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти.

„Държавите членки вземат 
подходящите и обвързващи мерки, за да 
избегнат случайното наличие на ГМО в 
други продукти на своя територия и 
на територията на съседни държави 
членки.“

Or. en

Изменение 161
Джули Гърлинг, Ядвига Вишневска, Болеслав Г. Пеха

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 26а – параграф 1

Текст в сила Изменение

(-1) Член 26a, параграф 1 се заменя със 
следното:

1. Държавите членки могат да вземат 
подходящите мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти. 

„1. Държавите членки могат да вземат 
подходящите мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти. По искане на съседна 
държава членка те вземат 
подходящите мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в 
граничните райони на тази държава 
членка.“

Or. en

Изменение 162
Бенедек Явор, Йо Лайнен, Марияна Петир

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
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Директива 2001/18/ЕО
Член 26a – параграф 1

Текст в сила Изменение

(-1) Член 26 a, параграф 1 се заменя 
със следното:

1. Държавите членки могат да вземат 
подходящите мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти. 

1. Държавите членки вземат 
подходящите мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти на своя територия и на 
територията на съседни държави 
членки. С цел да се избегне 
противоречие с мерките на съседните 
държави, Комисията изготвя 
минимални изисквания на равнището 
на Съюза за предотвратяване на 
трансграничните замърсявания.

Or. en

Обосновка

Based on amendment 21 of the draft recommendation. Recent developments show that there is 
a need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU 
(see example below). For a legally sound, consistent and transparent system, measures only 
at member state level will not suffice, as different measures may be valid at the two sides of a 
border. Therefore, specific attention should be paid to any possible cross-border 
contamination by means of setting minimum EU-level requirements to complement the 
protection at MS level. The EFSA recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned that these plants may cause cross-border economic or environmental 
damage, and that it may be too late for counter-measures if it becomes impossible to 
withdraw them from the environment.

Изменение 163
Дьорд Хьолвени, Елизабет Кьострингер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 26a – параграф 1
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Текст в сила Изменение

(-1) Член 26a, параграф 1 се заменя със 
следното:

1. Държавите членки могат да вземат 
подходящите мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти. 

1. Държавите членки вземат 
подходящите мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти на своя територия и на 
територията на съседни държави 
членки. 

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира напълно изборът на дадена държава членка да остане без ГМО,
както и да се защитят интересите на земеделските производители от 
традиционното или биологичното земеделие, не е достатъчно държавите членки 
само да бъдат насърчавани да избягват случайното наличие на ГМО в други продукти. 
Такива мерки следва да бъдат задължителни в целия Съюз с цел осигуряване на 
ефективна защита, като специално внимание се отделя на трансграничните райони.

Изменение 164
Анжелик Дьолае, Франсоаз Гростет, Мишел Дантен 

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 26а – параграф 1

Настоящ текст Изменение

(-1) В член 26а параграф 1 се заменя 
със следния текст:

1. Държавите членки могат да вземат 
подходящите мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти.

„1. Държавите членки, в които даден 
ГМО може да бъде отглеждан по 
силата на разрешение, издадено в 
съответствие с член 26б, вземат 
всички необходими мерки, за да 
избегнат случайното наличие на ГМО в 
други продукти в граничните райони 
на съседни държави членки.“
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Or. fr

Обосновка

Държавите членки, които разрешават отглеждането на ГМО, следва да вземат 
необходимите мерки, за да избегнат трансграничното замърсяване.

Изменение 165
Сузане Мелиор

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/18/ЕИО
Член 26a – параграф 1

Съществуващ текст Изменение

(-1) В член 26а, параграф 1 се заменя 
със следното:

1. Държавите членки могат да вземат 
подходящите мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти.

„1. Държавите членки вземат 
подходящите мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти на своя територия и на 
територията на съседни държави 
членки. В съседните държави членки 
се прилагат хармонизираните в целия 
ЕС разпоредби за разстояние.“

Or. de

Обосновка

Евентуалното отглеждане на ГМО не следва да води до допълнителни разходи за 
земеделските стопани от традиционното или биологичното земеделие. Съответно 
следва да е задължително за държавите членки да вземат мерки, за да избегнат 
наличието на ГМО в други продукти. Особено внимание следва се обърне на 
евентуалните трансгранични заразявания. При това националните мерки за 
съвместно съществуване следва да бъдат координирани, съгласувани и съпоставими 
най-вече в граничните райони.

Изменение 166
Жил Парньо
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Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 26а – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

(-1) Към член 26а, параграф 1 се добавя 
следната алинея:

„Държавите членки, в които даден 
ГМО може да бъде отглеждан по 
силата на писменото разрешение, 
издадено в съответствие с 
настоящата директива и – когато е 
приложимо – решението съгласно 
член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, вземат 
всички подходящи мерки за избягване 
на случайното наличие на ГМО в 
други продукти на своя територия и в 
граничните райони на съседни 
държави членки. Те уведомяват 
Комисията за въпросните мерки.“

Or. fr

Обосновка

Евентуалното отглеждане на ГМО не следва да води до допълнителни разходи за 
земеделските стопани от традиционното или биологичното земеделие. Съответно 
следва да е задължително за държавите членки, в които даден ГМО може да бъде 
отглеждан, да вземат мерки, за да избегнат наличието на ГМО в други продукти. 
Особено внимание следва да се обърне на евентуалните трансгранични заразявания.

Изменение 167
Жил Парньо

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф -1 (нов) 
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Позиция на Съвета Изменение

-1. В началото на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението 
нотифициращото лице/заявителят 
уточнява списъка на държавите 
членки или части от държави членки, 
за които се отнася 
нотификацията/заявлението.

Or. fr

Обосновка

Географският обхват на заявленията за съгласие/разрешение следва да бъде ясно 
посочен в досието, представено от вносителя.

Изменение 168
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска чрез 
Комисията от нотифициращото 
лице/заявителя да коригира 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението си, 
подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 
цялата територия или част от нея 
на тази държава членка да бъде 
изключена от отглеждане. Това 

заличава се
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искане се предава на Комисията не 
по-късно от 30 дни от датата на 
разпространение на доклада за оценка 
съгласно член 14, параграф 2 от 
настоящата директива или от 
датата на получаване на 
становището на Органа съгласно 
член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Комисията предава без забавяне 
искането на държавата членка на 
нотифициращото лице/заявителя, 
както и на останалите държави 
членки.

Or. en

Изменение 169
Сирпа Пиетикяйнен

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска чрез 
Комисията от нотифициращото 
лице/заявителя да коригира 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението си, 
подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 
цялата територия или част от нея 
на тази държава членка да бъде 
изключена от отглеждане. Това 
искане се предава на Комисията не 
по-късно от 30 дни от датата на 
разпространение на доклада за оценка 

заличава се
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съгласно член 14, параграф 2 от 
настоящата директива или от 
датата на получаване на 
становището на Органа съгласно 
член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Комисията предава без забавяне 
искането на държавата членка на 
нотифициращото лице/заявителя, 
както и на останалите държави 
членки.

Or. en

Изменение 170
Алойз Петерле

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска чрез Комисията 
от нотифициращото лице/заявителя
да коригира географския обхват на
нотификацията/заявлението си,
подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 
цялата територия или част от нея на тази 
държава членка да бъде изключена от 
отглеждане. Това искане се предава на 
Комисията не по-късно от 30 дни от 
датата на разпространение на доклада за 
оценка съгласно член 14, параграф 2 от 
настоящата директива или от датата на 
получаване на становището на Органа 
съгласно член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от 

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска да се коригира
географският обхват на писменото 
съгласие или разрешението, така че 
цялата територия или част от нея на тази 
държава членка да бъде изключена от 
отглеждане. Искането се предава на 
Комисията и – ако е приложимо, на 
компетентния орган, отговарящ за 
издаването на писменото съгласие 
съгласно настоящата директива, не 
по-късно от 60 дни от датата на 
разпространение на доклада за оценка 
съгласно член 14, параграф 2 от 
настоящата директива или от датата на 
получаване на становището на Органа 
съгласно член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от 
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Регламент (ЕО) № 1829/2003.
Комисията предава без забавяне 
искането на държавата членка на 
нотифициращото лице/заявителя, както 
и на останалите държави членки.

Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Комисията предава без забавяне 
искането на държавата членка на 
нотифициращото лице/заявителя, на 
останалите държави членки, както и на 
обществеността.

Or. en

Обосновка

Регламент (ЕО) № 178/2002 относно законодателството в областта на храните 
определя общи принципи и отговорности, средства за осигуряване на солидна научна 
основа, ефективни организационни механизми и процедури, които да служат за основа 
при вземането на решения по въпроси, свързани с безопасността на храните и 
фуражите. Това предвижда тясно сътрудничество между ЕОБХ, като водещ орган в 
областта на оценката на риска, Комисията и държавите членки. На 
заявителите/нотифициращите лица не следва да се отрежда официална роля на 
етапа на управлението на риска. Настоящата директива и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 определят ролята на нотифициращите 
лица/заявителите по отношение на пълното прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на храните.

Изменение 171
Елизабет Кьострингер, Джовани Ла Вия

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска чрез Комисията
от нотифициращото лице/заявителя да 
коригира географския обхват на 
нотификацията/заявлението си, 
подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 
цялата територия или част от нея на 

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска Комисията да 
представи на нотифициращото 
лице/заявителя нейното искане за 
коригиране на географския обхват на 
нотификацията/заявлението си, 
подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 
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тази държава членка да бъде изключена 
от отглеждане. Това искане се предава 
на Комисията не по-късно от 30 дни от 
датата на разпространение на доклада за 
оценка съгласно член 14, параграф 2 от 
настоящата директива или от датата на 
получаване на становището на Органа 
съгласно член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Комисията предава без забавяне 
искането на държавата членка на 
нотифициращото лице/заявителя, както 
и на останалите държави членки.

цялата или част от територията на 
тази държава членка да бъде изключена 
от отглеждане. Това искане се предава 
на Комисията не по-късно от 30 дни от 
датата на разпространение на доклада за 
оценка съгласно член 14, параграф 2 от 
настоящата директива или от датата на 
получаване на становището на Органа 
съгласно член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Комисията предава без забавяне 
искането на държавата членка на 
нотифициращото лице/заявителя, както 
и на останалите държави членки.

Or. en

Изменение 172
Валентинас Мазуронис

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска чрез Комисията
от нотифициращото лице/заявителя да 
коригира географския обхват на 
нотификацията/заявлението си, 
подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 
цялата територия или част от нея на 
тази държава членка да бъде изключена 
от отглеждане. Това искане се предава 
на Комисията не по-късно от 30 дни от 
датата на разпространение на доклада за 
оценка съгласно член 14, параграф 2 от 
настоящата директива или от датата на 

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска Комисията да 
представи на нотифициращото 
лице/заявителя нейното искане за 
коригиране на географския обхват на 
нотификацията/заявлението си, 
подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 
цялата или част от територията на 
тази държава членка да бъде изключена 
от отглеждане. Това искане се предава 
на Комисията не по-късно от 60 дни от 
датата на разпространение на доклада за 
оценка съгласно член 14, параграф 2 от 
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получаване на становището на Органа 
съгласно член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Комисията предава без забавяне 
искането на държавата членка на 
нотифициращото лице/заявителя, както 
и на останалите държави членки.

настоящата директива или от датата на 
получаване на становището на Органа 
съгласно член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Комисията предава без забавяне 
искането на държавата членка на 
нотифициращото лице/заявителя, както 
и на останалите държави членки.

Or. en

Изменение 173
Франсоаз Гростет, Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска чрез Комисията 
от нотифициращото лице/заявителя да 
коригира географския обхват на 
нотификацията/заявлението си, 
подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 
цялата територия или част от нея на тази 
държава членка да бъде изключена от 
отглеждане. Това искане се предава на 
Комисията не по-късно от 30 дни от 
датата на разпространение на доклада за 
оценка съгласно член 14, параграф 2 от 
настоящата директива или от датата на 
получаване на становището на Органа 
съгласно член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003. Комисията предава без 
забавяне искането на държавата членка 
на нотифициращото лице/заявителя, 

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска чрез Комисията 
от нотифициращото лице/заявителя да 
коригира географския обхват на 
нотификацията/заявлението си, 
подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 
цялата територия или част от нея на тази 
държава членка да бъде изключена от 
отглеждане, без да е необходимо това 
да бъде предмет на специална 
обосновка, като се има предвид, че 
нотифициращото лице/заявителят 
може сам/о от самото начало да 
определи дали 
нотификацията/заявлението се 
отнася за цялата територия на 
Съюза или само за цялата територия 
или част от територията на дадена 
държава членка. Искането на 
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както и на останалите държави членки. държавата членка се предава на 
Комисията не по-късно от 30 дни от 
датата на разпространение на доклада за 
оценка съгласно член 14, параграф 2 от 
настоящата директива или от датата на 
получаване на становището на Органа 
съгласно член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003. Комисията предава без 
забавяне искането на държавата членка 
на нотифициращото лице/заявителя, 
както и на останалите държави членки.

Or. fr

Обосновка

Pour des raisons de sécurité juridique, les Etats membres ne devraient pas avoir à apporter 
de justification spécifique à la demande d'exclusion de tout ou partie de leur territoire émise 
en phase 1, étant donné que la procédure d'évaluation par l'AESA (Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments) n'est pas encore conclue à ce stade. Dans le même but d'assurer la 
stabilité juridique et de simplifier la procédure, le notifiant/ demandeur devrait pouvoir avoir 
la possibilité d'exclure un Etat membre ou tout ou partie de son territoire de la notification/ 
demande qu'il présente initialement.

Изменение 174
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕС
Член 26б – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска чрез Комисията 
от нотифициращото лице/заявителя
да коригира географския обхват на 
нотификацията/заявлението си, 
подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска Комисията да 
коригира географския обхват, като 
уведоми за това нотифициращото 
лице/заявителя, така че цялата 
територия или част от нея на тази 
държава членка да бъде изключена от 
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Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 
цялата територия или част от нея на тази 
държава членка да бъде изключена от 
отглеждане. Това искане се предава на 
Комисията не по-късно от 30 дни от 
датата на разпространение на доклада за 
оценка съгласно член 14, параграф 2 от 
настоящата директива или от датата на 
получаване на становището на Органа 
съгласно член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003. Комисията предава без 
забавяне искането на държавата членка 
на нотифициращото лице/заявителя, 
както и на останалите държави членки.

отглеждане. Това искане се обосновава 
с фактори, като например 
посочените в параграф 3 от 
настоящия член. Същото искане се 
предава на Комисията не по-късно от 90
дни от датата на разпространение на 
доклада за оценка съгласно член 14, 
параграф 2 от настоящата директива или 
от датата на получаване на становището 
на Органа съгласно член 6, параграф 6 и 
член 18, параграф 6 от Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003. Комисията предава без 
забавяне, и във всички случаи не по-
късно от 30 дни, искането на държавата 
членка на нотифициращото 
лице/заявителя, както и на останалите 
държави членки.

Or. it

Обосновка

Включването на страна с частни интереси в регулираща процедура, предмет на която 
са обществени интереси, не е подходящо решение за постигане на справедлив баланс 
между самите засегнати интереси. Напротив, това би оправдало едно ненормално 
навлизане на „лични интереси“ в настоящия процес на оценка и договаряне, който се 
извършва на административно равнище и е насочен към гарантиране на 
обществените интереси.

Изменение 175
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска чрез 
Комисията от нотифициращото 

1. Преди разрешителната процедура за 
даден ГМО нотифициращото 
лице/заявителят винаги следва да 
поиска съгласието/разрешението на 28 
държави членки, преди да включи 
тяхната територия в обхвата на 
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лице/заявителя да коригира 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението си, 
подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 
цялата територия или част от нея 
на тази държава членка да бъде 
изключена от отглеждане. Това 
искане се предава на Комисията не 
по-късно от 30 дни от датата на 
разпространение на доклада за оценка 
съгласно член 14, параграф 2 от 
настоящата директива или от 
датата на получаване на 
становището на Органа съгласно 
член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003. Комисията предава без 
забавяне искането на държавата 
членка на нотифициращото 
лице/заявителя, както и на 
останалите държави членки.

своето заявление. Без изричното 
съгласие на дадена държава членка, 
заявлението на нотифициращото 
лице/заявителя не може да включва в 
обхвата си територията на 
съответната държава членка.

Or. fr

Изменение 176
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска чрез Комисията 
от нотифициращото лице/заявителя да 
коригира географския обхват на 
нотификацията/заявлението си, 
подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО държава 
членка може да нотифицира 
Комисията за намерението си да не 
позволи отглеждането на даден ГМО 
на цялата ѝ територия или на част 
от нея. В този случай
нотифициращото лице/заявителят има 
възможност да поиска Комисията 
или органът, издаващ разрешението,
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Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 
цялата територия или част от нея 
на тази държава членка да бъде 
изключена от отглеждане. Това 
искане се предава на Комисията не по-
късно от 30 дни от датата на
разпространение на доклада за оценка 
съгласно член 14, параграф 2 от 
настоящата директива или от 
датата на получаване на 
становището на Органа съгласно 
член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Комисията предава без забавяне 
искането на държавата членка на
нотифициращото лице/заявителя, 
както и на останалите държави членки.

да коригира съответно географския 
обхват на нотификацията/заявлението 
си, подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. Това 
искане се изпраща на Комисията или на 
органа, издаващ разрешението, не по-
късно от 30 дни от датата, на която 
нотифициращото лице/заявителят 
получи нотификация от страна на 
Комисията относно решението на 
държавата членка да ограничи или 
забрани отглеждането на това ГМО. 
Комисията предава без забавяне 
искането на нотифициращото 
лице/заявителя на заинтересованата 
държава членка, както и на останалите 
държави членки.

Or. en

Изменение 177
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE.

Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на разрешителната 
процедура за даден ГМО или по време 
на подновяването на 
съгласието/разрешението държава 
членка може да поиска чрез 
Комисията от нотифициращото 
лице/заявителя да коригира 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението си, 
подадено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 

заличава се
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Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 
цялата територия или част от нея 
на тази държава членка да бъде 
изключена от отглеждане. Това 
искане се предава на Комисията не 
по-късно от 30 дни от датата на 
разпространение на доклада за оценка 
съгласно член 14, параграф 2 от 
настоящата директива или от 
датата на получаване на 
становището на Органа съгласно 
член 6, параграф 6 и член 18, 
параграф 6 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Комисията предава без забавяне 
искането на държавата членка на 
нотифициращото лице/заявителя, 
както и на останалите държави 
членки.

Or. en

Обосновка

Във „фаза 1“, която бе въведена от Съвета, се постановява, че държава членка иска 
чрез Комисията от заявителя да освободи нейната територия от географския 
обхват на заявлението. Такова изискване би отредило на заинтересованите страни 
от частния сектор важна роля в процеса на разрешаване. Това не е подходящо. 
„Фаза 1“ е в противоречие с принципите за независимо вземане на решения и би 
създала опасен прецедент за друго законодателство.

Изменение 178
Сирпа Пиетикяйнен

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопоставя 
на искането на държавата членка в 
съответствие с параграф 1, 

заличава се
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нотифициращото лице/заявителят 
нотифицира Комисията и 
държавите членки в срок от 30 дни 
от съобщаването на искането от 
страна на Комисията. В случай на 
изрично или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя, 
коригирането на географския обхват 
на нотификацията/заявлението се 
въвежда в писменото съгласие или 
разрешение.

Писменото съгласие в съответствие 
с настоящата директива и – когато е 
приложимо – решението съгласно 
член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се 
издават въз основа на коригирания с 
изричното или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя 
географски обхват на 
нотификацията/заявлението.

Or. en

Изменение 179
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопоставя 
на искането на държавата членка в 
съответствие с параграф 1, 
нотифициращото лице/заявителят 
нотифицира Комисията и 
държавите членки в срок от 30 дни 
от съобщаването на искането от 
страна на Комисията. В случай на 

заличава се
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изрично или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя, 
коригирането на географския обхват 
на нотификацията/заявлението се 
въвежда в писменото съгласие или 
разрешение.

Писменото съгласие в съответствие 
с настоящата директива и – когато е 
приложимо – решението съгласно 
член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се 
издават въз основа на коригирания с 
изричното или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя 
географски обхват на 
нотификацията/заявлението.

Or. en

Изменение 180
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕС
Член 26б – параграф 2 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопоставя 
на искането на държавата членка в 
съответствие с параграф 1, 
нотифициращото лице/заявителят 
нотифицира Комисията и 
държавите членки в срок от 30 дни 
от съобщаването на искането от 
страна на Комисията. В случай на 
изрично или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя, 
коригирането на географския обхват 
на нотификацията/заявлението се 
въвежда в писменото съгласие или 

заличава се
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разрешение.

Or. it

Обосновка

Включването на страна с частни интереси в регулираща процедура, предмет на която 
са обществени интереси, не е подходящо решение за постигане на справедлив баланс 
между самите засегнати интереси. Напротив, това би оправдало едно ненормално 
навлизане на „лични интереси“ в настоящия процес на оценка и договаряне, който се 
извършва на административно равнище и е насочен към гарантиране на 
обществените интереси.

Изменение 181
Ренате Зомер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопоставя на 
искането на държавата членка в 
съответствие с параграф 1, 
нотифициращото лице/заявителят 
нотифицира Комисията и държавите 
членки в срок от 30 дни от 
съобщаването на искането от страна на 
Комисията. В случай на изрично или 
мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя, 
коригирането на географския обхват на 
нотификацията/заявлението се въвежда 
в писменото съгласие или разрешение.

2. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопоставя на 
искането на държавата членка в 
съответствие с параграф 1, 
нотифициращото лице/заявителят 
нотифицира Комисията и държавите 
членки в срок от 30 дни от 
съобщаването на искането от страна на 
Комисията. В случай на изрично 
съгласие на нотифициращото 
лице/заявителя, коригирането на 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението се въвежда 
в писменото съгласие или разрешение.

(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст.)

Or. de

Изменение 182
Алойз Петерле
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Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопоставя 
на искането на държавата членка в 
съответствие с параграф 1, 
нотифициращото лице/заявителят 
нотифицира Комисията и 
държавите членки в срок от 30 дни 
от съобщаването на искането от 
страна на Комисията. В случай на 
изрично или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя,
коригирането на географския обхват на 
нотификацията/заявлението се въвежда 
в писменото съгласие или разрешение.

2. В случай че е подадено искане в 
съответствие с параграф 1, 
коригирането на географския обхват на 
нотификацията/заявлението се въвежда 
като условие в писменото съгласие или 
разрешение.

Or. en

Обосновка

Регламент (ЕО) № 178/2002 относно законодателството в областта на храните 
определя общи принципи и отговорности, средства за осигуряване на солидна научна 
основа, ефективни организационни механизми и процедури, които да служат за основа 
при вземането на решения по въпроси, свързани с безопасността на храните и 
фуражите. Това предвижда тясно сътрудничество между ЕОБХ, като водещ орган в 
областта на оценката на риска, Комисията и държавите членки. На 
заявителите/нотифициращите лица не следва да се отрежда официална роля на 
етапа на управлението на риска. Настоящата директива и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 определят ролята на нотифициращите 
лица/заявителите по отношение на пълното прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на храните.

Изменение 183
Биляна Борзан

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
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Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопоставя на 
искането на държавата членка в 
съответствие с параграф 1, 
нотифициращото лице/заявителят 
нотифицира Комисията и държавите 
членки в срок от 30 дни от 
съобщаването на искането от страна на 
Комисията. В случай на изрично или 
мълчаливо съгласие на нотифициращото 
лице/заявителя, коригирането на 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението се въвежда 
в писменото съгласие или разрешение.

2. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопоставя на 
искането на държавата членка в 
съответствие с параграф 1, 
нотифициращото лице/заявителят 
нотифицира Комисията и държавите 
членки в срок от 30 дни от 
съобщаването на искането от страна на 
Комисията. Комисията прави 
публично достояние такава 
нотификация на противопоставяне в 
рамките на седем дни след 
получаването ѝ. В случай на изрично 
или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя, 
коригирането на географския обхват на 
нотификацията/заявлението се въвежда 
в писменото съгласие или разрешение. 
Комисията прави публично достояние 
такова съгласие.

Or. en

Изменение 184
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако нотифициращото лице/заявителят 
се противопоставя на искането на 
държавата членка в съответствие с 
параграф 1, нотифициращото 
лице/заявителят нотифицира 
Комисията и държавите членки в 
срок от 30 дни от съобщаването на 
искането от страна на Комисията. В 

2. Нотифициращото лице/заявителят се 
подчинява на суверенните решения на 
държавите членки и впоследствие не 
представя искания, отнасящи се за 
територията на държавите членки, 
които са решили, изрично или 
мълчаливо, да ограничат или 
забранят ГМО на своя територия. 
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случай на изрично или мълчаливо 
съгласие на нотифициращото 
лице/заявителя, коригирането на 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението се 
въвежда в писменото съгласие или 
разрешение.

Следователно географският обхват 
на нотификацията/заявлението ще 
бъде ограничен до териториите на 
държавите членки, които изрично и 
публично са дали своето съгласие за 
отглеждането на ГМО на своя 
територия. Упражняването на 
какъвто и да било натиск срещу 
дадена държава членка е забранено и 
следва да подлежи на финансови и 
наказателни санкции.

Or. fr

Изменение 185
Ренате Зомер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕИО
Член 26б – параграф 2 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Писменото съгласие в съответствие с 
настоящата директива и – когато е 
приложимо – решението съгласно 
член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават 
въз основа на коригирания с изричното 
или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя 
географски обхват на 
нотификацията/заявлението.

Писменото съгласие в съответствие с 
настоящата директива и – когато е 
приложимо – решението съгласно 
член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават 
въз основа на коригирания с изричното 
съгласие на нотифициращото 
лице/заявителя географски обхват на
нотификацията/заявлението.

Or. de

Изменение 186
Жил Парньо

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
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Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Писменото съгласие в съответствие с 
настоящата директива и — когато е 
приложимо — решението съгласно 
член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават 
въз основа на коригирания с изричното 
или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя 
географски обхват на 
нотификацията/заявлението.

Писменото съгласие в съответствие с 
настоящата директива и — когато е 
приложимо — решението съгласно 
член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават 
въз основа на коригирания с изричното 
или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя 
географски обхват на 
нотификацията/заявлението, след 
валидиране от страна на Комисията 
на мерките за съвместно 
съществуване, предприети в 
съответствие с член 26а, параграф 1.

Or. fr

Обосновка

Евентуалното отглеждане на ГМО не следва да води до допълнителни разходи за 
земеделските стопани от традиционното или биологичното земеделие. Съответно 
следва да е задължително за държавите членки, в които даден ГМО може да бъде 
отглеждан, да вземат мерки, за да избегнат наличието на ГМО в други продукти. 
Особено внимание следва се обърне на евентуалните трансгранични заразявания. 
Комисията следва да валидира тези мерки.

Изменение 187
Алойз Петерле

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Писменото съгласие в съответствие с 
настоящата директива и – когато е 
приложимо – решението съгласно 

Писменото съгласие в съответствие с 
настоящата директива и – когато е 
приложимо – решението съгласно 
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член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават 
въз основа на коригирания с изричното 
или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя
географски обхват на 
нотификацията/заявлението.

член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават 
въз основа на коригирания географски 
обхват на нотификацията/заявлението.

Or. en

Изменение 188
Елеонора Еви, Марко Дзуло, Пиерникола Педичини, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Писменото съгласие в съответствие с 
настоящата директива и – когато е 
приложимо – решението съгласно 
член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават 
въз основа на коригирания с изричното 
или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя
географски обхват на 
нотификацията/заявлението.

Писменото съгласие в съответствие с 
настоящата директива и – когато е 
приложимо – решението съгласно 
член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават 
въз основа на коригирания с изричното 
или мълчаливо съгласие на Комисията 
или органа, издаващ разрешението,
географски обхват на 
нотификацията/заявлението.

Or. en

Изменение 189
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE.

Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL
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Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопоставя 
на искането на държавата членка в 
съответствие с параграф 1, 
нотифициращото лице/заявителят 
нотифицира Комисията и 
държавите членки в срок от 30 дни 
от съобщаването на искането от 
страна на Комисията. В случай на 
изрично или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя, 
коригирането на географския обхват 
на нотификацията/заявлението се 
въвежда в писменото съгласие или 
разрешение.

заличава се

Писменото съгласие в съответствие 
с настоящата директива и – когато е 
приложимо – решението съгласно 
член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се 
издават въз основа на коригирания с 
изричното или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя 
географски обхват на 
нотификацията/заявлението.

Or. en

Обосновка

Във „фаза 1“, която бе въведена от Съвета, се постановява, че държава членка иска 
чрез Комисията от заявителя да освободи нейната територия от географския 
обхват на заявлението. Такова изискване би отредило на заинтересованите страни 
от частния сектор важна роля в процеса на разрешаване. Това не е подходящо. 
„Фаза 1“ е в противоречие с принципите за независимо вземане на решения и би 
създала опасен прецедент за друго законодателство.
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Изменение 190
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18
Член 26б – параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

Ако нотифициращото лице/заявителят 
се противопоставя на искането на 
държавата членка в съответствие с 
параграф 1, нотифициращото 
лице/заявителят нотифицира 
Комисията и държавите членки в срок 
от 30 дни от съобщаването на 
искането от страна на Комисията. В 
случай на изрично или мълчаливо 
съгласие на нотифициращото 
лице/заявителя, коригирането на 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението се въвежда 
в писменото съгласие или разрешение.

След 30 дни от съобщаването от 
страна на нотифициращото 
лице/заявителя, когато Комисията или 
органът, издаващ разрешението, не са 
се противопоставили на искането,
коригирането на географския обхват на 
нотификацията/заявлението се въвежда 
в писменото съгласие или разрешение.

Писменото съгласие в съответствие с 
настоящата директива и – когато е 
приложимо – решението съгласно 
член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават 
въз основа на коригирания с изричното 
или мълчаливо съгласие на 
нотифициращото лице/заявителя
географски обхват на 
нотификацията/заявлението.

Писменото съгласие в съответствие с 
настоящата директива и – когато е 
приложимо – решението съгласно 
член 19, както и решението за 
предоставяне на разрешение, прието 
съгласно членове 7 и 19 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават 
въз основа на коригирания с изричното 
или мълчаливо съгласие на Комисията 
или органа, издаващ разрешението,
географски обхват на 
нотификацията/заявлението.

Or. en


