
AM\1037669BG.doc PE541.301v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2010/0208(COD)

20.10.2014

ИЗМЕНЕНИЯ
191 - 314

Проектопрепоръка за второ четене
Фредерик Рийс
(PE537.550v01-00)

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на 
директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Директива 2001/18/EО по отношение на възможността държавите членки 
да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани 
организми (ГМО) на своя територия

Позиция на Съвета на първо четене
(10972/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))



PE541.301v01-00 2/92 AM\1037669BG.doc

BG

AM_Com_LegRecomm



AM\1037669BG.doc 3/92 PE541.301v01-00

BG

Изменение 191
Кристофер Фелнер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

Ако нотифициращото лице/заявителят 
се противопостави на коригирането на 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението в 
съответствие с искането, отправено от 
държава членка в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, тази 
държава членка може да приеме мерки 
за ограничаване или забрана на
отглеждането на въпросния ГМО на 
цялата си територия или част от нея 
след като е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, обосновани, 
пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение на 
това се основават на сериозни
основания, например свързани със:

Ако нотифициращото лице/заявителят 
се противопостави на коригирането на 
географския обхват на 
нотификацията/заявлението в 
съответствие с искането, отправено от 
държава членка в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, тази 
държава членка може да приеме мерки 
за ограничаване или забрана за
отглеждането на въпросния ГМО на 
цялата си територия или част от нея,
след като отглеждането е било 
разрешено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, обосновани, 
пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение на 
това се основават на строго научни
основания.

Or. en

Изменение 192
Джули Гърлинг

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

3. Ако нотифициращото 3. Ако нотифициращото 
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лице/заявителят се противопостави на 
коригирането на географския обхват на 
нотификацията/заявлението в 
съответствие с искането, отправено от 
държава членка в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, тази 
държава членка може да приеме мерки 
за ограничаване или забрана на
отглеждането на въпросния ГМО на 
цялата си територия или част от нея 
след като е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, обосновани, 
пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение на 
това се основават на сериозни 
основания, например свързани със:

лице/заявителят се противопостави на 
коригирането на географския обхват на 
нотификацията/заявлението в 
съответствие с искането, отправено от 
държава членка в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, тази 
държава членка може да приеме мерки 
за ограничаване или забрана за
отглеждането на въпросния ГМО на 
цялата си територия или част от нея,
след като отглеждането е било 
разрешено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, както и с 
международните му задължения, 
така че да са обосновани, 
пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение на 
това се основават на сериозни 
основания.

Or. en

Изменение 193
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

3. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопостави 
на коригирането на географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението в 
съответствие с искането, отправено 
от държава членка в съответствие с
параграф 1 от настоящия член, тази 
държава членка може да приеме
мерки за ограничаване или забрана на
отглеждането на въпросния ГМО на

3. Държавите членки могат, като 
действат като органи за управление 
на риска, да приемат мерки за 
ограничаване или забрана за
отглеждането на конкретен ГМО или 
група ГМО, определена според вида на
културата или техните 
характеристики, или на всички ГМО, 
които са били разрешени в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с 
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цялата си територия или част от 
нея след като е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, обосновани, 
пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение 
на това се основават на сериозни
основания, например свързани със:

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на цялата 
си територия или част от нея, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, обосновани, 
пропорционални и 
недискриминационни и се основават на 
основания, например свързани със:

Or. en

Изменение 194
Валентинас Мазуронис

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

3. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопостави 
на коригирането на географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението в 
съответствие с искането, отправено 
от държава членка в съответствие с
параграф 1 от настоящия член, тази 
държава членка може да приеме
мерки за ограничаване или забрана на
отглеждането на въпросния ГМО на 
цялата си територия или част от нея 
след като е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, обосновани, 
пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение на 
това се основават на сериозни 

3. Без да се накърняват разпоредбите 
на параграф 1 от настоящия член,
държавите членки могат, след 
оценката на риска, извършена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, да 
приемат мерки за ограничаване или 
забрана за отглеждането на даден ГМО
или група от ГМО, определени според 
вида на културата или техните 
характеристики, или на всички ГМО 
на цялата си територия или част от нея,
след като отглеждането е било 
разрешено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 829/2003, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, обосновани, 
пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение на 
това се основават на сериозни 
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основания, например свързани със: основания, например свързани със:

Or. en

Изменение 195
Сирпа Пиетикяйнен

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

3. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопостави 
на коригирането на географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението в 
съответствие с искането, отправено 
от държава членка в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, тази 
държава членка може да приеме мерки 
за ограничаване или забрана на
отглеждането на въпросния ГМО на 
цялата си територия или част от нея 
след като е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, обосновани, 
пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение на 
това се основават на сериозни 
основания, например свързани със:

3. Държава членка може, след оценката 
на риска, извършена съгласно 
настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, и като 
действа като орган за управление на 
риска, да приеме мерки за ограничаване 
или забрана за отглеждането на даден
ГМО или група от ГМО, определени 
според вида на културата или 
техните характеристики, или на 
всички ГМО на цялата си територия 
или част от нея, след като
отглеждането е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с 
Регламент (ЕО) № 829/2003, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, обосновани, 
пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение на 
това се основават на сериозни 
основания, например свързани със:

Or. en

Изменение 196
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
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Директива 2001/18/ЕС
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

3. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопостави 
на коригирането на географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението в 
съответствие с искането, отправено 
от държава членка в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, тази 
държава членка може да приеме мерки 
за ограничаване или забрана на 
отглеждането на въпросния ГМО на 
цялата си територия или част от нея 
след като е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с Регламент (ЕО) 
№ 829/2003, при условие че тези мерки 
са съобразени с правото на Съюза, 
обосновани, пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение на 
това се основават на сериозни 
основания, например свързани със:

3. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, всяка държава членка, 
след като извърши оценка на риска в 
съответствие с настоящата директива 
или съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 и действаща в 
качеството си на ръководител на 
управлението на риска, може да 
приеме мерки за ограничаване или 
забрана на отглеждането на даден ГМО, 
група от ГМО, определени в 
зависимост от техния сорт и 
характеристики, или на всички ГМО 
на цялата си територия или част от нея 
след като е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с Регламент (ЕО) 
№ 829/2003, при условие че тези мерки 
са съобразени с правото на Съюза, 
обосновани, пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение на 
това се основават на сериозни 
основания, например свързани със:

Or. it

Изменение 197
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

3. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопостави 
на коригирането на географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението в 

3. Без да се засягат разпоредбите на
параграф 1 от настоящия член, държава 
членка може да приеме мерки за 
ограничаване или забрана на 
отглеждането на въпросния ГМО на 
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съответствие с искането, отправено 
от държава членка в съответствие с
параграф 1 от настоящия член, тази
държава членка може да приеме мерки 
за ограничаване или забрана на 
отглеждането на въпросния ГМО на 
цялата си територия или част от нея 
след като е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, при условие че тези 
мерки са съобразени с правото на 
Съюза, обосновани, пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение 
на това се основават на сериозни 
основания, например свързани със:

цялата си територия или част от нея 
след като е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003.

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 други сериозни 
причини, като градоустройството и 
териториалното планиране, 
неизползването, социално-
икономическите въздействия, 
съжителството и обществения ред.

Or. fr

Изменение 198
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

3. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопостави 
на коригирането на географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението в 

3. Държава членка може да приеме 
мерки за ограничаване или забрана за
отглеждането на въпросния ГМО на 
цялата си територия или част от нея,
след като отглеждането е било 
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съответствие с искането, отправено 
от държава членка в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, тази 
държава членка може да приеме мерки 
за ограничаване или забрана на
отглеждането на въпросния ГМО на 
цялата си територия или част от нея 
след като е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, обосновани, 
пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение 
на това се основават на сериозни
основания, например свързани със:

разрешено в съответствие с част В от 
настоящата директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, обосновани, 
пропорционални и 
недискриминационни. Национални, 
регионални или местни забрани за 
отглеждането на даден ГМО могат 
да се приемат въз основа на основания,
като например, наред с другото,
свързани със:

Or. en

Изменение 199
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 3 – алинея 1 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

3. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопостави 
на коригирането на географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението в 
съответствие с искането, отправено 
от държава членка в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, тази 
държава членка може да приеме мерки 
за ограничаване или забрана на
отглеждането на въпросния ГМО на 
цялата си територия или част от нея 

3. Държава членка може, след оценката 
на риска, извършена съгласно 
настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, и като 
действа като орган за управление на 
риска, да приеме мерки за ограничаване 
или забрана за отглеждането на даден
ГМО или група от ГМО, определени 
според вида на културата или 
техните характеристики, или на 
всички ГМО на цялата си територия 
или част от нея, след като
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след като е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, обосновани,
пропорционални и
недискриминационни и в допълнение 
на това се основават на сериозни
основания, например свързани със:

отглеждането е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с 
Регламент (ЕО) № 829/2003, при 
условие че тези мерки са съобразени с 
правото на Съюза, обосновани, 
недискриминационни и се основават на 
основания, например свързани със:

Or. en

Обосновка

С това изменение се взаимства формулировката, предложена от докладчика, но се 
заличава позоваването на „фаза 1“. Освен това с него се заличава думата 
„пропорционални“, тъй като пропорционалността на мерките трябва да се оценява в 
съответствие с националното право; поради това не съществува необходимост от 
хармонизация (принцип на субсидиарност). С изменението се заличава също и думата 
„сериозни“, тъй като това е субективно понятие, което в случая не е необходимо.

Изменение 200
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 3 – алинея 1 – буква а

Позиция на Съвета Изменение

а) целите на политиката по отношение 
на околната среда, различни от 
елементите, оценявани съгласно 
настоящата директива и
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

а) целите на политиката по отношение 
на околната среда, свързани с 
въздействията върху околната среда, 
които могат да възникнат от 
съзнателното освобождаване на ГМО 
в околната среда или от пускането 
им на пазара и които са 
допълнителни спрямо въздействията, 
проучени по-конкретно по време на 
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научната оценка на риска, извършена
съгласно настоящата директива или
Регламент (ЕО) № 1829/2003. Тези 
основания, наред с другото, могат да 
включват:

– предотвратяване на развитието на 
резистентност към пестициди при 
плевелите и вредителите;

– предотвратяване на повишено 
използване на пестициди вследствие 
на отглеждането на ГМО;

– 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;

– запазване на местното биологично 
разнообразие, включително 
определени местообитания и 
екосистеми, или определени видове 
природни и ландшафтни 
характеристики, както и конкретни 
функции и услуги на екосистемите;

– 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;

– научна несигурност по отношение 
на някое от горепосочените 
основания, т.е. противоречиви 
доказателства или липса на 
достатъчна научна обосновка.

Or. en
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Обосновка

Понятието за „Пускането на пазара“ вече е било включено в предложението на 
Комисията. Последици за околната среда могат да възникнат също и в резултат на 
търговията и транспорта на семена, поради което това също трябва да се вземе 
предвид. Допълва се изразът „научна несигурност“, тъй като тази формулировка 
позволява да се предприемат предпазни мерки в рамките на Споразумението за 
санитарните и фитосанитарните мерки на СТО. Освен това общото 
законодателство в областта на храните постановява, че когато е налице риск за 
здравето или живота, а продължава да съществува научна несигурност, принципът 
на предохранителните мерки осигурява механизъм за определяне на мерки за 
управление на риска.

Изменение 201
Кристофер Фелнер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква a

Позиция на Съвета Изменение

а) целите на политиката по 
отношение на околната среда, 
различни от елементите, оценявани 
съгласно настоящата директива и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

заличава се

Or. en

Изменение 202
Джули Гърлинг

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Позиция на Съвета Изменение

а) целите на политиката по 
отношение на околната среда, 
различни от елементите, оценявани 

заличава се
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съгласно настоящата директива и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

Or. en

Изменение 203
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Позиция на Съвета Изменение

а) целите на политиката по 
отношение на околната среда,
различни от елементите, оценявани 
съгласно настоящата директива и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

а) последиците за околната среда,
които могат да възникнат от 
съзнателното освобождаване на ГМО 
в околната среда или от пускането 
им на пазара и които допълват 
въздействието върху околната среда, 
разгледано по време на научната 
оценка на въздействието върху 
околната среда, проведена в 
съответствие с част В от настоящата 
директива. 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 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 
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съчетаване на производителността и 
устойчивостта на екосистемите;

– запазване на местното биологично 
разнообразие, включително 
определени местообитания и 
екосистеми, или определени видове 
природни и ландшафтни 
характеристики, както и конкретни 
функции и услуги на екосистемите;

– 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. en

Изменение 204
Пол Бранън

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква a

Позиция на Съвета Изменение

а) целите на политиката по отношение 
на околната среда, различни от 
елементите, оценявани съгласно 
настоящата директива и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

а) целите на политиката по отношение
на околната среда, различни от 
елементите, оценявани съгласно 
настоящата директива и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, и 
основани на емпирични 
доказателства, които могат да 
възникнат в резултат на 
отглеждането на ГМО, като 
например резистентност към 
пестициди или загуба на биологично 
разнообразие;

Or. en
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Обосновка

С цел да не се противоречи на оценката, извършена надлежно от ЕОБХ, причините за 
отказ, посочени от дадена държава членка, трябва да се основават на строги научни 
аргументи и да вземат предвид някои вероятни последици за околната среда в 
резултат на отглеждането на ГМО, като например такива, които водят до 
повишена резистентност към пестициди или загуба на биологично разнообразие.

Изменение 205
Франсоаз Гростет, Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Позиция на Съвета Изменение

а) целите на политиката по отношение 
на околната среда, различни от 
елементите, оценявани съгласно 
настоящата директива и Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003;

а) целите на политиката по отношение 
на околната среда, ясно разграничими
от елементите, които вече са били 
оценени съгласно настоящата директива 
и Регламент (ЕО) № 1829/2003 от 
Европейския орган за безопасност на 
храните;

Or. fr

Обосновка

За да не се отслаби процедурата за издаване на разрешения и централната роля на 
Европейския орган за безопасност на храните, следва да се попречи на държавите 
членки, когато обосновават забрана за дадена култура, да се позоват на мотиви, 
свързани с политиката по отношение на околната среда, които вече са били предмет 
на оценка от посочения Орган.

Изменение 206
Валентинас Мазуронис

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква a
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Позиция на Съвета Изменение

а) целите на политиката по отношение 
на околната среда, различни от 
елементите, оценявани съгласно 
настоящата директива и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

а) целите на политиката по отношение 
на околната среда, различни от 
елементите, оценявани съгласно 
настоящата директива и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. 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 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;

– запазване на местното биологично 
разнообразие, включително 
определени местообитания и 
екосистеми, или определени видове 
природни и ландшафтни 
характеристики, както и конкретни 
функции и услуги на екосистемите;

– 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. en

Изменение 207
Елизабета Гардини, Алберто Чирио



AM\1037669BG.doc 17/92 PE541.301v01-00

BG

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕС
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Позиция на Съвета Изменение

а) целите на политиката по отношение 
на околната среда, различни от 
елементите, оценявани съгласно 
настоящата директива и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

а) целите на политиката по отношение 
на околната среда, свързани с 
въздействията върху околната среда, 
които могат да възникнат в 
резултат на отглеждането на ГМО и 
които са допълнителни спрямо 
въздействията, проучени по време на 
научната оценка на риска, извършена
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. 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 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;

– запазване на местното биологично 
разнообразие, включително 
определени местообитания и 
екосистеми, или определени видове 
природни и ландшафтни 
характеристики, както и конкретни 
функции и услуги на екосистемите;

– 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
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биологичното разнообразие;

– защита на пчелите.

Or. it

Изменение 208
Кристофер Фелнер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Позиция на Съвета Изменение

б) градоустройството и 
териториалното планиране;

заличава се

Or. en

Изменение 209
Кристофер Фелнер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Позиция на Съвета Изменение

в) земеползването; заличава се

Or. en

Изменение 210
Кристофер Фелнер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква г
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Позиция на Съвета Изменение

г) социално-икономическите 
въздействия;

заличава се

Or. en

Изменение 211
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Позиция на Съвета Изменение

г) социално-икономическите 
въздействия;

г) социално-икономическите 
въздействия; Тези основания могат да 
включват:

– неосъществимост или високи 
разходи, свързани с мерките за 
съвместно съществуване, или 
невъзможност за прилагане на мерки 
за съвместно съществуване поради 
наличие на специфични географски 
условия;

– необходимост от опазване на 
разнообразието на 
селскостопанското производство;

– необходимост от гарантиране на 
чистота на семената; или

Or. en

Изменение 212
Валентинас Мазуронис

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква г
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Позиция на Съвета Изменение

г) социално-икономическите 
въздействия;

г) социално-икономическите 
въздействия, като например 
неосъществимост или високи разходи, 
свързани с мерките за съвместно 
съществуване, или невъзможност за 
прилагане на мерки за съвместно 
съществуване поради наличие на 
специфични географски условия, 
например на малки острови или в 
планински райони;

Or. en

Изменение 213
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕС
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 - буква г)

Позиция на Съвета Изменение

г) социално-икономическите 
въздействия;

г) социално-икономическите 
въздействия, като например 
неосъществимост или висока цена на 
мерките за съвместно съществуване 
или невъзможност за прилагане на 
мерки за съвместно съществуване 
поради специфични географски 
условия, какъвто е случаят с малките
острови и планинските райони;

Or. it

Изменение 214
Елизабет Кьострингер, Марияна Петир, Херберт Дорфман

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
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Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Позиция на Съвета Изменение

г) социално-икономическите 
въздействия;

г) социално-икономическите 
въздействия, като например 
неосъществимост или високи разходи, 
свързани с мерките за съвместно 
съществуване, поради наличие на 
специфични географски условия, 
например на малки острови или в 
планински райони;

Or. en

Изменение 215
Джули Гърлинг

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква д

Позиция на Съвета Изменение

д) избягването на наличието на ГМО 
в други продукти, без да се засяга 
член 26а;

заличава се

Or. en

Изменение 216
Кристофер Фелнер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква д

Позиция на Съвета Изменение

д) избягването на наличието на ГМО 
в други продукти, без да се засяга 

заличава се
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член 26а;

Or. en

Изменение 217
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕС
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 - буква д

Позиция на Съвета Изменение

д) избягването на наличието на ГМО в 
други продукти, без да се засяга член 
26а;

д) избягването на наличието на ГМО в 
други продукти;

Or. it

Изменение 218
Кристофер Фелнер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква е

Позиция на Съвета Изменение

е) целите на селскостопанската 
политика;

заличава се

Or. en

Изменение 219
Елизабет Кьострингер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква е
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Позиция на Съвета Изменение

е) целите на селскостопанската 
политика;

е) целите на селскостопанската 
политика, включително необходимост 
от опазване на разнообразието на 
селскостопанското производство, 
съхраняване и развитие на 
селскостопански практики, които 
предлагат по-добра възможност за 
съчетаване на производителността и 
устойчивостта на екосистемите и 
необходимост от гарантиране на 
чистота на семената;

Or. en

Изменение 220
Валентинас Мазуронис

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква е

Позиция на Съвета Изменение

е) целите на селскостопанската 
политика;

е) целите на селскостопанската 
политика. Тези основания могат да 
включват:

– необходимост от опазване на 
разнообразието на 
селскостопанското производство;

– съхраняване и развитие на 
селскостопански практики, които 
предлагат по-добра възможност за 
съчетаване на производителността и 
устойчивостта на екосистемите;

– необходимост от гарантиране на 
чистота на семената.

Or. en
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Изменение 221
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕС
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 - буква е)

Позиция на Съвета Изменение

е) целите на селскостопанската 
политика;

е) целите на селскостопанската 
политика. Тези основания могат да 
включват:

– необходимост от опазване на 
разнообразието на 
селскостопанското производство;

– съхраняване и развитие на 
селскостопански практики, които 
предлагат по-добра възможност за 
съчетаване на производителността и 
устойчивостта на екосистемите;

– необходимост от гарантиране на 
чистота на семената.

Or. it

Изменение 222
Кристофер Фелнер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква ж

Позиция на Съвета Изменение

ж) обществения ред. заличава се

Or. en

Изменение 223
Валентинас Мазуронис
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Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква ж

Позиция на Съвета Изменение

ж) обществения ред. заличава се

Or. en

Изменение 224
Ренате Зомер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква ж

Позиция на Съвета Изменение

ж) обществения ред. заличава се

Or. de

Изменение 225
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква е

Позиция на Съвета Изменение

е) целите на селскостопанската 
политика;

е) целите на селскостопанската 
политика. Тези основания могат да 
включват:

– необходимост от опазване на 
разнообразието на 
селскостопанското производство;

– необходимост от опазване на 
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органичните и/или традиционните 
маломащабни земеделски 
стопанства;

– необходимост от запазване на 
културното наследство, свързано с 
устойчиви практики;

– съхраняване и развитие на 
селскостопански практики, които 
предлагат по-добра възможност за 
съчетаване на производителността и 
дългосрочната устойчивост на 
екосистемите;

– необходимост от гарантиране на 
чистота на семената.

Or. en

Обосновка

Това изменение се основава на изменение 24 в проектодоклада.

Изменение 226
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква жа (нова)

Позиция на Съвета Изменение

жа) общественото мнение;

Or. en

Обосновка

Това изменение се основава на изменение 24 в проектопрепоръката.
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Изменение 227
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква жа (нова)

Позиция на Съвета Изменение

жа) други легитимни фактори.

Or. en

Изменение 228
Сирпа Пиетикяйнен

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква жа (нова)

Позиция на Съвета Изменение

жа) или други легитимни фактори, 
когато тези фактори не са били 
разгледани като част от 
хармонизираната процедура, 
предвидена в част В от настоящата 
директива, или могат да бъдат 
свързани с продължаваща научна 
несигурност.

Or. en

Изменение 229
Люк Минг Фланаган, Жуан Ферейра

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква жa (нова)
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Позиция на Съвета Изменение

жа) защита на малки и средни 
производители, които не използват 
патентовани семена;

Or. pt

Изменение 230
Люк Минг Фланаган, Жуан Ферейра

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква жб (нова)

Позиция на Съвета Изменение

жб) защита и гарантиране на 
правата, които помагат на 
производителите на традиционни 
култури да предпазват културите си 
от замърсяване, а потребителите – в 
избора между ГМО и не ГМО 
култури;

Or. pt

Изменение 231
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква жб (нова)

Позиция на Съвета Изменение

жб) обществения морал, 
включително съображения от етично 
или философско естество.
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Or. en

Обосновка

Това изменение се основава на изменение 24 в проектопрепоръката.

Изменение 232
Люк Минг Фланаган, Жуан Ферейра

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 1 – буква жв (нова)

Позиция на Съвета Изменение

жв) признаване на правото на 
държавите членки да се определят 
като свободни от ГМО области, за да 
съхраняват своите продукти и 
традиционния си и биологичен метод 
за отглеждане;

Or. pt

Изменение 233
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация –
с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може 
да се използва самостоятелно – в 
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв 

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация, 
след като бъдат разгледани 
резултатите от оценката на риска за 
околната среда, направена съгласно 
настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.
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случай не може да противоречи на
оценката на риска за околната среда, 
направена съгласно настоящата 
директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 24 от проектопрепоръката. Позоваването на основания не се 
ограничава ненужно.

Изменение 234
Марияна Петир

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация –
с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може 
да се използва самостоятелно – в
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

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, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. en

Обосновка

In the context of the use and release of living GMO in the environment, public policy of local, 
regional self-governments and national authorities must be considered. Freedom of choice on 
local regional and national level, in the scope of their competences, according to the internal 
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organization of Member States, as well as the commitment of over 150 regions and 4500 units 
of local government in Europe, which have declared themselves to be GMO-free or have 
opted to become GMO-free, shall not be challenged by raising any additional requirements 
(http://www.gmo-free-regions.org/). Their right is based on the European Charter of Local 
Self-Government (COE Nr.: 122) of 15th October 1985 which entered into force on 1st

September 1988.

Изменение 235
Дачиана Октавиа Сърбу

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация –
с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може 
да се използва самостоятелно – в
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

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, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. en

Изменение 236
Кристофер Фелнер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Позоваване на тези основания може заличава се
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да се прави поотделно или в 
комбинация – с изключение на 
основанието, предвидено в буква ж), 
което не може да се използва 
самостоятелно – в зависимост от 
конкретните обстоятелства в 
държавата членка, регион или зона, за 
която ще се прилагат мерките, но в 
никакъв случай не може да 
противоречи на оценката на риска за 
околната среда, направена съгласно 
настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. en

Изменение 237
Ренате Зомер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация –
с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може 
да се използва самостоятелно – в
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

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, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. de

Изменение 238
Никола Капуто
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Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация –
с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може да 
се използва самостоятелно – в 
зависимост от конкретните
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв 
случай не може да противоречи на 
оценката на риска за околната среда, 
направена съгласно настоящата 
директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация –
с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може да 
се използва самостоятелно.

Or. en

Изменение 239
Франсоаз Гростет, Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация 
— с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може да 
се използва самостоятелно — в 
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация 
— с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може
никога да се използва самостоятелно —
в зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
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съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. fr

Обосновка

Заплахата за обществения ред не би могла да представлява единствената и 
ексклузивна причина, обосноваваща забраната на култура. Следователно, уместно е 
това основание да бъде сложено в тесни рамки.

Изменение 240
Валентинас Мазуронис

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация –
с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може 
да се използва самостоятелно – в
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

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, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. en

Изменение 241
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
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Директива 2001/18/ЕС
Член 26б – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация
— с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може 
да се използва самостоятелно — в
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка,
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация, в 
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка,
региона или зоната, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. it

Обосновка

С цел осигуряване на по-голяма солидарност и правна сигурност на основанията, 
които държавите членки могат да изтъкват за ограничаването и/или забраната на 
отглеждането на ГМО на своя територия, се счита за необходимо въпросният 
списък да бъде допълнен с вече приетото от Европейския парламент на първо четене 
и с предложеното от Съвета в позицията на първо четене.

Изменение 242
Дачиана Октавиа Сърбу

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация –
с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може 
да се използва самостоятелно – в
зависимост от конкретните 

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, но в никакъв случай 
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обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. en

Изменение 243
Тонино Пицула

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация –
с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може 
да се използва самостоятелно – в
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

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, и по отношение на 
техния ангажимент да бъдат без 
ГМО, но в никакъв случай не може да 
противоречи на оценката на риска за 
околната среда, направена съгласно 
настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. en

Изменение 244
Сирпа Пиетикяйнен

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3 – алинея 2a (нова)
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Позиция на Съвета Изменение

Тези мерки са 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.

Or. en

Изменение 245
Жил Парньо

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член26б – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Ако нотифициращото 
лице/заявителят се противопостави 
на коригирането на географския 
обхват на 
нотификацията/заявлението в 
съответствие с искането, отправено 
от държава членка в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, тази 
държава членка може да приеме мерки 
за ограничаване или забрана на
отглеждането на въпросния ГМО на 
цялата си територия или част от нея 
след като е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, при условие че тези мерки 
са съобразени с правото на Съюза, 
обосновани, пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение на 
това се основават на сериозни 
основания, например свързани със:

3. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държава членка може, след 
оценката на риска, извършена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, и като 
действа като орган за управление на 
риска, да приеме мерки за ограничаване 
или забрана за отглеждането на даден
ГМО или група от ГМО, определени 
според вида на културата или 
техните характеристики, или на 
всички ГМО на цялата си територия 
или част от нея след като
отглеждането е било разрешено в 
съответствие с част В от настоящата 
директива или с Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, при условие че тези мерки 
са съобразени с правото на Съюза, 
обосновани, пропорционални и 
недискриминационни и в допълнение на 
това се основават на сериозни 
основания, например свързани със:

а) целите на политиката по отношение а) целите на политиката по отношение 
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на околната среда, различни от 
елементите, оценявани съгласно 
настоящата директива и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

на околната среда, свързани с 
въздействията върху околната среда, 
които може да възникнат в резултат 
на отглеждането на ГМО и които 
допълват въздействията, проучени по 
време на научната оценка на риска, 
извършена съгласно настоящата 
директива или Регламент (ЕО) № 
1829/2003. 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 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;

– запазване на местното биологично 
разнообразие, включително 
определени местообитания и 
екосистеми, или определени видове 
природни и ландшафтни 
характеристики, както и конкретни 
функции и услуги на екосистемите;

– 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;

б) градоустройството и териториалното 
планиране;

б) градоустройството и териториалното 
планиране;

в) неизползването; в) неизползването;

г) социално-икономическите 
въздействия;

г) социално-икономическите 
въздействия, като неосъществимост 
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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;

д) избягването на наличието на ГМО в 
други продукти, без да се засяга 
член 26а;

д) избягването на наличието на ГМО в 
други продукти, без да се засяга 
член 26а;

е) целите на селскостопанската 
политика;

е) целите на селскостопанската 
политика. Тези основания може да 
включват:

– необходимост от опазване на 
разнообразието на 
селскостопанското производство;

– съхраняване и развитие на 
селскостопански практики, които 
предлагат по-добра възможност за 
съчетаване на производителността и 
устойчивостта на екосистемите;

– необходимост от гарантиране на 
чистота на семената.

ж) обществения ред. ж) обществения ред;

з) основания, свързани с 
общественото мнение, например 
резултати от референдуми на 
национално равнище.

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация 
— с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може да 
се използва самостоятелно — в 
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Позоваване на тези основания може да 
се прави поотделно или в комбинация 
— с изключение на основанието, 
предвидено в буква ж), което не може да 
се използва самостоятелно — в 
зависимост от конкретните 
обстоятелства в държавата членка, 
регион или зона, за която ще се 
прилагат мерките, но в никакъв случай 
не може да противоречи на оценката на 
риска за околната среда, направена 
съгласно настоящата директива или
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. fr
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Изменение 246
Джули Гърлинг

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 3а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

3a. Държава членка, която 
възнамерява да приеме мерки съгласно 
параграф 3 от настоящия член, 
гарантира, че тези мерки:

a) зачитат свободата на избор за 
земеделските производители и 
потребителите;

б) не водят до нарушаване на 
конкуренцията между земеделските 
производители на различните 
държави членки;

в) не противоречат на оценката на 
риска за околната среда, извършена 
съгласно настоящата директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

г) предварително са били обект на 
проучване на въздействието, което е 
доказало тяхната необходимост и 
пропорционалност.

Or. en

Изменение 247
Ренате Зомер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

4. Държава членка, която възнамерява 4. Държава членка, която възнамерява 
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да приеме мерки в съответствие с 
параграф 3 от настоящия член, 
предварително изпращат на Комисията 
проект на тези мерки и съответните 
съображения, на които се позовава. Това 
изпращане може да се извърши преди 
приключването на разрешителната 
процедура за ГМО съгласно част В от 
настоящата директива или съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. В 
продължение на 75 дни от датата на 
това изпращане:

да приеме мерки в съответствие с 
параграф 3 от настоящия член, 
предварително изпраща на Комисията 
проект на тези мерки и съответните 
съображения, на които се позовава. Това 
изпращане може да се извърши в 
продължение на 90 дни от
съответната дата:

Or. de

Изменение 248
Марияна Петир

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Държава членка, която възнамерява 
да приеме мерки в съответствие с 
параграф 3 от настоящия член, 
предварително изпращат на Комисията 
проект на тези мерки и съответните 
съображения, на които се позовава. Това 
изпращане може да се извърши преди 
приключването на разрешителната 
процедура за ГМО съгласно част В от 
настоящата директива или съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. В 
продължение на 75 дни от датата на 
това изпращане:

4. Държава членка, която възнамерява 
да приеме мерки в съответствие с 
параграф 3 от настоящия член, 
предварително изпраща на Комисията 
проект на тези мерки и съответните 
съображения, на които се позовава. Това 
изпращане може да се извърши преди 
приключването на разрешителната 
процедура за ГМО съгласно част В от 
настоящата директива или съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. В 
продължение на 75 дни от датата на 
това изпращане:

а) засегнатата държава членка се 
въздържа от приемане и прилагане на 
тези мерки, както и 

а) засегнатата държава членка се 
въздържа от приемане и прилагане на 
тези мерки,

аа) нотифициращото 
лице/заявителят се въздържа от 
своите дейности по пускане на пазара 
на този сорт ГМО,
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аб) операторите се въздържат от 
отглеждането на този сорт ГМО, 
както и

б) Комисията може да направи 
коментари, които счете за уместни.

б) Комисията може да направи 
коментари, които счете за уместни.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че заявителят/нотифициращото лице не се оказва в 
привилегировано положение спрямо държавата членка, когато се извършва прегледът 
на предложените мерки и конкретните основания, подадени от неговата държава 
членка, с оглед на ограничаване на възможните щети за заявителя и оператора, ако се 
окаже, че изискванията на държавите членки са оправдани.

Изменение 249
Джули Гърлинг

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

4. Държава членка, която възнамерява 
да приеме мерки в съответствие с 
параграф 3 от настоящия член, 
предварително изпращат на Комисията 
проект на тези мерки и съответните 
съображения, на които се позовава. Това 
изпращане може да се извърши преди 
приключването на разрешителната 
процедура за ГМО съгласно част В от 
настоящата директива или съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. В 
продължение на 75 дни от датата на 
това изпращане:

4. Държава членка, която възнамерява 
да приеме мерки в съответствие с 
параграф 3 от настоящия член, 
предварително изпраща на Комисията 
проект на тези мерки и съответните 
съображения, на които се позовава. Това 
изпращане може да се извърши преди 
приключването на разрешителната 
процедура за ГМО съгласно част В от 
настоящата директива или съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. Съгласно 
Директива 98/34/ЕО*на Европейския 
парламент и на Съвета в продължение 
на 3 месеца от датата на това 
изпращане:

__________________
*Директива 98/34/EО на Европейския 
Парламент и на Съвета от 22 юни 
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1998 година 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 250
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

Държава членка, която възнамерява да 
приеме мерки в съответствие с 
параграф 3 от настоящия член,
предварително изпращат на 
Комисията проект на тези мерки и 
съответните съображения, на които 
се позовава. Това изпращане може да се 
извърши преди приключването на 
разрешителната процедура за ГМО 
съгласно част В от настоящата 
директива или съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003. В продължение на 75 дни 
от датата на това изпращане:

Държава членка, която приема мерки в 
съответствие с параграф 3 от настоящия 
член, ги изпраща на Комисията, която 
на свой ред ги съобщава на 
останалите държави членки и на 
нотифициращите лица/заявителите 
и ги оповестява публично. Това 
изпращане може да се извърши преди 
приключването на разрешителната 
процедура за ГМО съгласно част В от 
настоящата директива или съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. fr

Изменение 251
Вирей Д'Орнано, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – алинея 1 – буква а
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Позиция на Съвета Изменение

а) засегнатата държава членка се 
въздържа от приемане и прилагане на 
тези мерки, както и

заличава се

Or. fr

Обосновка

Заличените разпоредби ограничават свободата на държавите членки, която иначе е 
поставена в основата на текста.

Изменение 252
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – алинея 1 – буква a

Позиция на Съвета Изменение

а) засегнатата държава членка се 
въздържа от приемане и прилагане на 
тези мерки, както и

а) засегнатата държава членка се 
въздържа от приемане и прилагане на 
тези мерки, при условие че това не 
съвпада със сеитбения период на 
генетично модифицираните култури, 
за които се отнасят мерките, както и

Or. en

Изменение 253
Биляна Боржан

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – алинея 1 – буква a

Позиция на Съвета Изменение

а) засегнатата държава членка се а) засегнатата държава членка се 
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въздържа от приемане и прилагане на 
тези мерки, както и

въздържа от приемане и прилагане на 
тези мерки, а 
заявителят/притежателят на 
разрешение, който е засегнат от 
мерките, ограничаващи или 
забраняващи отглеждането на ГМО 
или група ГМО в държава членка, се 
въздържа от всякакви дейности, 
свързани с култивирането на този 
ГМО или тази група ГМО в 
държавата членка, както и

Or. en

Изменение 254
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – алинея 1 – буква б

Позиция на Съвета Изменение

б) Комисията може да направи 
коментари, които счете за уместни.

б) Комисията може да направи всякакви 
необвързващи коментари, които счете 
за уместни.

Or. en

Изменение 255
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – алинея 1а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

Ако през това време бъде дадено 
разрешението, то трябва да се счита 
за временно преустановено до 
изтичане на 75-дневния срок.
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Or. en

Изменение 256
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Чрез дерогация от параграф 4, буква а) 
могат да бъдат временно наложени 
национални мерки, ако 75-дневният 
срок съвпадне с посевния период на 
съответния ГМО.

След изтичане на 75-дневния срок, 
посочен в първа алинея, и не по-късно 
от две години след датата, на която е 
било дадено 
съгласието/разрешението, засегнатата 
държава членка може да приеме 
мерките или в първоначалния им вид, 
или изменени с цел да се вземат предвид 
евентуални коментари, получени от 
Комисията. Тези мерки се съобщават 
без забавяне на Комисията, останалите 
държави членки и нотифициращото 
лице/заявителя.

След изтичане на 75-дневния срок, 
посочен в първа алинея, засегнатата 
държава членка може, за целия период 
на съгласието/разрешението и от 
датата на влизане в сила на 
разрешението на Съюза, да приеме 
мерките или в първоначалния им вид, 
или изменени с цел да се вземат предвид 
евентуални коментари, получени от 
Комисията. Тези мерки се съобщават 
без забавяне на Комисията, останалите 
държави членки и на притежателя на 
разрешението.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 25 от проектопрепоръката.

Изменение 257
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
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Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

След изтичане на 75-дневния срок, 
посочен в първа алинея, и не по-късно 
от две години след датата, на която е 
било дадено 
съгласието/разрешението, засегнатата 
държава членка може да приеме 
мерките или в първоначалния им вид, 
или изменени с цел да се вземат предвид 
евентуални коментари, получени от 
Комисията. Тези мерки се съобщават 
без забавяне на Комисията, останалите 
държави членки и нотифициращото 
лице/заявителя.

След изтичане на 75-дневния срок, 
посочен в първа алинея, засегнатата 
държава членка може да приеме 
мерките или в първоначалния им вид, 
или изменени с цел да се вземат предвид 
евентуални коментари, получени от 
Комисията. Тези мерки се съобщават 
без забавяне на Комисията, останалите 
държави членки и нотифициращото 
лице/заявителя.

Or. en

Изменение 258
Ренате Зомер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

След изтичане на 75-дневния срок, 
посочен в първа алинея, и не по-късно 
от две години след датата, на която е 
било дадено 
съгласието/разрешението, засегнатата 
държава членка може да приеме 
мерките или в първоначалния им вид, 
или изменени с цел да се вземат предвид 
евентуални коментари, получени от 
Комисията. Тези мерки се съобщават 
без забавяне на Комисията, останалите 
държави членки и нотифициращото 
лице/заявителя.

След изтичане на 90-дневния срок, 
посочен в първа алинея, засегнатата 
държава членка може да приеме 
мерките или в първоначалния им вид, 
или изменени с цел да се вземат предвид 
евентуални коментари, получени от 
Комисията. Тези мерки се съобщават 
без забавяне на Комисията, останалите 
държави членки и нотифициращото 
лице/заявителя.

Or. de
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Изменение 259
Джули Гърлинг

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

След изтичане на 75-дневния срок, 
посочен в първа алинея, и не по-късно 
от две години след датата, на която е 
било дадено съгласието/разрешението, 
засегнатата държава членка може да 
приеме мерките или в първоначалния 
им вид, или изменени с цел да се вземат 
предвид евентуални коментари, 
получени от Комисията. Тези мерки се 
съобщават без забавяне на Комисията, 
останалите държави членки и 
нотифициращото лице/заявителя.

След изтичане на тримесечния срок, 
посочен в първа алинея, и не по-късно 
от две години след датата, на която е 
било дадено съгласието/разрешението, 
засегнатата държава членка може да 
приеме мерките или в първоначалния 
им вид, или изменени с цел да се вземат 
предвид евентуални коментари, 
получени от Комисията. Тези мерки се 
съобщават без забавяне на Комисията, 
останалите държави членки и 
нотифициращото лице/заявителя.
Държавите членки приемат мерки за 
максимален срок от пет години и ги 
преразглеждат при подновяването на 
разрешението за ГМО.

Or. en

Изменение 260
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

След изтичане на 75-дневния срок, 
посочен в първа алинея, и не по-късно 
от две години след датата, на която е 
било дадено 
съгласието/разрешението, засегнатата 

След изтичане на 75-дневния срок, 
посочен в първа алинея, засегнатата 
държава членка може да приеме 
мерките или в първоначалния им вид, 
или изменени с цел да се вземат предвид 
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държава членка може да приеме 
мерките или в първоначалния им вид, 
или изменени с цел да се вземат предвид 
евентуални коментари, получени от 
Комисията. Тези мерки се съобщават 
без забавяне на Комисията, останалите 
държави членки и нотифициращото 
лице/заявителя.

евентуални коментари, получени от 
Комисията. Тези мерки се съобщават 
без забавяне на Комисията, останалите 
държави членки и нотифициращото 
лице/заявителя.

Or. en

Изменение 261
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

След изтичане на 75-дневния срок,
посочен в първа алинея, и не по-късно 
от две години след датата, на която е 
било дадено 
съгласието/разрешението, засегнатата 
държава членка може да приеме 
мерките или в първоначалния им вид, 
или изменени с цел да се вземат предвид 
евентуални коментари, получени от 
Комисията. Тези мерки се съобщават 
без забавяне на Комисията, останалите 
държави членки и нотифициращото 
лице/заявителя.

За целия срок на разрешението и 
считано от датата на влизане в сила 
на разрешението, засегнатата държава 
членка може да приеме мерките или в 
първоначалния им вид, или изменени с 
цел да се вземат предвид евентуални 
коментари, получени от Комисията. 
Тези мерки се съобщават без забавяне 
на Комисията, останалите държави 
членки и нотифициращото 
лице/заявителя.

Or. fr

Изменение 262
Джули Гърлинг

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 4 – алинея 2a (нова)
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Позиция на Съвета Изменение

Държавите членки правят всяка 
такава мярка публично достояние за 
съответните оператори, 
включително растениевъдите, най-
малко шест месеца преди началото 
на земеделския сезон. В случай че 
съответният ГМО е разрешен по-
малко от шест месеца преди 
началото на земеделския сезон, 
държавите членки правят тези мерки 
публично достояние при приемането 
им.

Or. en

Изменение 263
Ренате Зомер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

Когато – след разрешаването на даден 
ГМО съгласно настоящата 
директива или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 и не по-
рано от две години след датата, на 
която е било дадено 
съгласието/разрешението – дадена 
държава членка счете, че нови 
обективни обстоятелства 
оправдават коригиране на географския 
обхват на съгласието/разрешението, 
тя може да приложи процедурата по 
параграфи 1—4 mutatis mutandis, при 
условие че тези мерки не засягат 
отглеждането на разрешени 
генетично модифицирани семена и 
посадъчен материал, които са били 
засадени законосъобразно преди 

заличава се
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приемането на мерките.

Or. de

Изменение 264
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Когато — след разрешаването на 
даден ГМО съгласно настоящата 
директива или Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 и не по-рано от две 
години след датата, на която е било 
дадено съгласието/разрешението —
дадена държава членка счете, че нови 
обективни обстоятелства 
оправдават коригиране на географския 
обхват на съгласието/разрешението, 
тя може да приложи процедурата по 
параграфи 1—4 mutatis mutandis, при 
условие че тези мерки не засягат 
отглеждането на разрешени 
генетично модифицирани семена и 
посадъчен материал, които са били 
засадени законосъобразно преди 
приемането на мерките.

заличава се

Or. en

Изменение 265
Пол Бранън

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26 б – параграф 5
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Позиция на Съвета Изменение

5. Когато — след разрешаването на 
даден ГМО съгласно настоящата 
директива или Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 и не по-рано от две години 
след датата, на която е било дадено 
съгласието/разрешението — дадена 
държава членка счете, че нови 
обективни обстоятелства оправдават 
коригиране на географския обхват на 
съгласието/разрешението, тя може да 
приложи процедурата по параграфи 1—
4 mutatis mutandis, при условие че тези 
мерки не засягат отглеждането на 
разрешени генетично модифицирани 
семена и посадъчен материал, които са 
били засадени законосъобразно преди 
приемането на мерките.

5. Когато — след разрешаването на 
даден ГМО съгласно настоящата 
директива или Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 и не по-рано от пет
години след датата, на която е било 
дадено съгласието/разрешението —
дадена държава членка счете, че нови 
обективни обстоятелства оправдават 
коригиране на географския обхват на 
съгласието/разрешението, тя може да 
приложи процедурата по параграфи 1—
4 mutatis mutandis, при условие че тези 
мерки не засягат отглеждането на 
разрешени генетично модифицирани 
семена и посадъчен материал, които са 
били засадени законосъобразно преди 
приемането на мерките.

Or. en

Обосновка

На земеделските стопани следва да се дадат поне два земеделски сезона, преди да се 
въвежда ново отказване от ГМО или пък нова забрана – това ще гарантира 
сигурност в работата на земеделските стопани при един възможен продължителен 
процес на изготвяне на списъци със семената на национално равнище.

Изменение 266
Джули Гърлинг, Ядвига Вишневска, Болеслав Г. Пеха

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Когато — след разрешаването на
даден ГМО съгласно настоящата 
директива или Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 и не по-рано от две години 
след датата, на която е било дадено 

5. Когато — след разрешаването на 
даден ГМО съгласно настоящата 
директива или Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 и не по-рано от пет
години след датата, на която е било 
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съгласието/разрешението — дадена 
държава членка счете, че нови 
обективни обстоятелства оправдават 
коригиране на географския обхват на 
съгласието/разрешението, тя може да 
приложи процедурата по параграфи 1—
4 mutatis mutandis, при условие че тези 
мерки не засягат отглеждането на 
разрешени генетично модифицирани 
семена и посадъчен материал, които са 
били засадени законосъобразно преди 
приемането на мерките.

дадено съгласието/разрешението —
дадена държава членка счете, че нови 
обективни обстоятелства оправдават 
коригиране на географския обхват на 
съгласието/разрешението, тя може да 
приложи процедурата по параграфи 1—
4 mutatis mutandis, при условие че тези 
мерки не засягат отглеждането на 
разрешени генетично модифицирани 
семена и посадъчен материал, които са 
били засадени законосъобразно преди 
приемането на мерките.

Or. en

Изменение 267
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Когато — след разрешаването на 
даден ГМО съгласно настоящата 
директива или Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 и не по-рано от две 
години след датата, на която е било 
дадено съгласието/разрешението —
дадена държава членка счете, че нови 
обективни обстоятелства оправдават 
коригиране на географския обхват на 
съгласието/разрешението, тя може да
приложи процедурата по 
параграфи 1—4 mutatis mutandis, при 
условие че тези мерки не засягат 
отглеждането на разрешени 
генетично модифицирани семена и 
посадъчен материал, които са били 
засадени законосъобразно преди 
приемането на мерките.

5. Когато – след разрешаването на даден 
ГМО съгласно настоящата директива 
или Регламент (ЕО) № 1829/2003 –
дадена държава членка счете, че нови 
обективни обстоятелства оправдават 
коригиране на географския обхват на 
съгласието/разрешението, тя може
винаги да приеме мерки за 
ограничаване или забрана на цялата 
си територия или на част от нея на 
култура от въпросния ГМО. В такъв 
случай тя трябва да гарантира, че 
земеделските стопани, които законно 
отглеждат такива култури, имат 
достатъчно време, за да приключат 
текущия селскостопански сезон.

Or. fr
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Изменение 268
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Когато — след разрешаването на 
даден ГМО съгласно настоящата 
директива или Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 и не по-рано от две години 
след датата, на която е било дадено 
съгласието/разрешението — дадена 
държава членка счете, че нови 
обективни обстоятелства 
оправдават коригиране на географския 
обхват на съгласието/разрешението, 
тя може да приложи процедурата по 
параграфи 1—4 mutatis mutandis, при 
условие че тези мерки не засягат 
отглеждането на разрешени генетично 
модифицирани семена и посадъчен 
материал, които са били засадени 
законосъобразно преди приемането на 
мерките.

5. Когато – след разрешаването на даден
ГМО съгласно настоящата директива 
или Регламент (ЕО) № 1829/2003 и не 
по-рано от две години след датата, на 
която е било дадено 
съгласието/разрешението – дадена 
държава членка счете за подходящо да 
не разрешава отглеждането на даден 
ГМО на цялата си територия или на 
част от нея, процедурата по 
параграфи 1–4 се прилага mutatis 
mutandis. Когато ограничителните
мерки се приемат от държава членка 
в рамките на две години от датата 
на издаване на 
съгласието/разрешението или ако те
засягат отглеждането на разрешени 
генетично модифицирани семена и 
посадъчен материал, които са били 
засадени законосъобразно преди 
приемането на мерките, съответната 
държава членка осигурява на 
засегнатите земеделски стопани 
обезщетение, съразмерно на 
действително понесените от тях 
икономически щети.

Or. en

Изменение 269
Ани Схрейер-Пирик

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
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Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 5а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

5a. Държава членка, която 
възнамерява да приеме мерки съгласно 
параграф 3: 

а) гарантира, че земеделските 
стопани, които са отглеждали 
законно такива култури, имат 
достатъчно време, за да приключат 
текущия селскостопански сезон, 
както и

б) предварително извършва независим 
анализ на разходите и ползите, като 
отчита всички алтернативи.

Разходите и усилията за анализ на 
разходите и ползите се споделят 
между отговорната държава членка и 
земеделските стопани.

Or. en

Обосновка

Добавка към изменението, както е предложено от докладчика, за да се гарантира, че 
разходите се разпределят справедливо между съответните държави членки и 
земеделски стопани.

Изменение 270
Жил Парньо

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 5а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

5а. Държава членка, която 
възнамерява да приеме мерки в 
съответствие с параграф 3, 
гарантира, че земеделските стопани, 
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които законно отглеждат такива 
култури, имат достатъчно време, за 
да приключат текущия 
селскостопански сезон.

Or. fr

Обосновка

Внесено отново изменение 17, прието на първо четене. То установява нов критерий, 
който държавите членки трябва да спазват по отношение на ГМО, които вече са 
пуснати на пазара.

Изменение 271
Елизабет Кьострингер, Херберт Дорфман, Джовани Ла Вия

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 5а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

5а. Държава членка, която 
възнамерява да приеме мерки съгласно 
параграф 3, гарантира, че на 
земеделските стопани, които са 
отглеждали такива култури, се 
оставя по закон достатъчно време да 
приключат текущия селскостопански 
сезон.

Or. en

Изменение 272
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 6
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Позиция на Съвета Изменение

6. Когато държава членка желае 
цялата ѝ територия или част от нея 
да бъде включена отново в 
географския обхват на 
съгласието/разрешението, от което 
преди това е била изключена съгласно 
параграф 2, тя може да отправи 
искане в този смисъл до 
компетентния орган, който е издал 
писменото съгласие съгласно 
настоящата директива, или до 
Комисията, ако ГМО е бил разрешен 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Компетентният орган, който е издал 
писменото съгласие, или Комисията, 
според случая, изменя географския 
обхват на съгласието или на 
решението за издаване на разрешение 
по съответния начин.

заличава се

Or. en

Изменение 273
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 6

Позиция на Съвета Изменение

6. Когато държава членка желае 
цялата ѝ територия или част от нея 
да бъде включена отново в 
географския обхват на 
съгласието/разрешението, от което 
преди това е била изключена съгласно 
параграф 2, тя може да отправи 

заличава се
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искане в този смисъл до 
компетентния орган, който е издал 
писменото съгласие съгласно 
настоящата директива, или до 
Комисията, ако ГМО е бил разрешен 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Компетентният орган, който е издал 
писменото съгласие, или Комисията, 
според случая, изменя географския 
обхват на съгласието или на 
решението за издаване на разрешение 
по съответния начин.

Or. en

Обосновка

Изменението е свързано със заличаването на „фаза 1“. Разпоредбите, позволяващи на 
държава членка да отменя мерки, ограничаващи или забраняващи отглеждането на 
даден ГМО на нейна територия, се разглеждат в параграф 8.

Изменение 274
Вирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жал, Силви Годен

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 6

Позиция на Съвета Изменение

6. Когато държава членка желае цялата 
ѝ територия или част от нея да бъде 
включена отново в географския обхват 
на съгласието/разрешението, от което 
преди това е била изключена съгласно 
параграф 2, тя може да отправи искане в 
този смисъл до компетентния орган, 
който е издал писменото съгласие 
съгласно настоящата директива, или до 
Комисията, ако ГМО е бил разрешен 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Компетентният орган, който е издал 
писменото съгласие, или Комисията, 
според случая, изменя географския 

6. Когато държава членка желае цялата 
ѝ територия или част от нея да бъде 
включена отново в географския обхват 
на съгласието/разрешението, от което 
преди това е била изключена съгласно 
параграф 2, тя може да отправи искане в 
този смисъл до компетентния орган, 
който е издал писменото съгласие 
съгласно настоящата директива, или до 
Комисията, ако ГМО е бил разрешен 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003. 
Компетентният орган, който е издал 
писменото съгласие, или Комисията, 
според случая, изменя географския 
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обхват на съгласието или на решението 
за издаване на разрешение по 
съответния начин.

обхват на съгласието или на решението 
за издаване на разрешение по 
съответния начин. Държавата членка 
обаче трябва да обоснове повторното 
включване на зоната и да се 
консултира с местните общности 
или директно с жителите на 
засегнатата зона.

Or. fr

Обосновка

Всяка промяна на решение, насочена към разрешаване на ГМО, трябва да зачита 
принципа на предпазливост, според който решението може само да влоши 
съществуваща ситуация. Гражданите на съответния географски район трябва да 
имат възможност да дадат своето мнение и да се запознаят с причините за 
повторното включване на тяхната територия.

Изменение 275
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 7

Позиция на Съвета Изменение

7. За целите на коригиране на 
географския обхват на 
съгласието/разрешението за ГМО по 
параграфи 5 и 6 и при условие че по 
параграф 5 притежателят на 
съгласието/разрешението е дал 
изрично или мълчаливо съгласие по 
искането на държавата членка:

заличава се

а) за ГМО, който е бил разрешен 
съгласно настоящата директива, 
компетентният орган, който е издал 
писменото съгласие, изменя 
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географския обхват на съгласието по 
съответния начин и информира 
Комисията, държавите членки и 
притежателя на разрешението 
веднага след като го е извършил;

б) за ГМО, който е бил разрешен 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 
Комисията изменя решението за 
издаване на разрешение по 
съответния начин, без да прилага 
процедурата, предвидена в член 35, 
параграф 2 от посочения регламент. 
Комисията информира държавите 
членки и притежателя на 
разрешението за това.

Or. en

Обосновка

Изменението е свързано със заличаването на „фаза 1“. Разпоредбите, позволяващи на 
държава членка да отменя мерки, ограничаващи или забраняващи отглеждането на 
даден ГМО на нейна територия, се разглеждат в параграф 8.

Изменение 276
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 7

Позиция на Съвета Изменение

7. За целите на коригиране на 
географския обхват на 
съгласието/разрешението за ГМО по 
параграфи 5 и 6 и при условие че по 
параграф 5 притежателят на 
съгласието/разрешението е дал 
изрично или мълчаливо съгласие по 
искането на държавата членка:

заличава се

а) за ГМО, който е бил разрешен 
съгласно настоящата директива, 
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компетентният орган, който е издал 
писменото съгласие, изменя 
географския обхват на съгласието по 
съответния начин и информира 
Комисията, държавите членки и 
притежателя на разрешението 
веднага след като го е извършил;

б) за ГМО, който е бил разрешен 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 
Комисията изменя решението за 
издаване на разрешение по 
съответния начин, без да прилага 
процедурата, предвидена в член 35, 
параграф 2 от посочения регламент. 
Комисията информира държавите 
членки и притежателя на 
разрешението за това.

Or. en

Изменение 277
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 7 – алинея 1 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

7. За целите на коригиране на 
географския обхват на 
съгласието/разрешението за ГМО по
параграфи 5 и 6 и при условие че по 
параграф 5 притежателят на 
съгласието/разрешението е дал 
изрично или мълчаливо съгласие по 
искането на държавата членка:

7. За целите на коригиране на 
географския обхват на 
съгласието/разрешението за ГМО по
параграф 6:

Or. fr

Изменение 278
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте
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Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 7 – алинея 1 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

7. За целите на коригиране на 
географския обхват на 
съгласието/разрешението за ГМО по 
параграфи 5 и 6 и при условие че по 
параграф 5 притежателят на 
съгласието/разрешението е дал
изрично или мълчаливо съгласие по 
искането на държавата членка:

7. За целите на коригиране на 
географския обхват на 
съгласието/разрешението за ГМО по 
параграфи 5 и 6 и при условие че по 
параграф 5 Комисията или органът, 
даващ разрешението, са дали изрично 
или мълчаливо съгласие по искането на
нотифициращото лице/заявителя:

Or. en

Изменение 279
Никола Капуто

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 7 – алинея 1 – буква a

Позиция на Съвета Изменение

а) за ГМО, който е бил разрешен 
съгласно настоящата директива, 
компетентният орган, който е издал 
писменото съгласие, изменя 
географския обхват на съгласието по 
съответния начин и информира 
Комисията, държавите членки и 
притежателя на разрешението 
веднага след като го е извършил;

заличава се

Or. en

Изменение 280
Никола Капуто
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Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 7 – алинея 1 – буква б

Позиция на Съвета Изменение

б) за ГМО, който е бил разрешен 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 
Комисията изменя решението за 
издаване на разрешение по 
съответния начин, без да прилага 
процедурата, предвидена в член 35, 
параграф 2 от посочения регламент. 
Комисията информира държавите 
членки и притежателя на 
разрешението за това.

заличава се

Or. en

Изменение 281
Джули Гърлинг

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 10 (нов)

Позиция на Съвета Изменение

10. Мерки, приети съгласно този член, 
не предотвратяват провеждането на 
биотехнологични изследвания, при 
условие че при провеждането на 
такива изследвания се съблюдават 
всички необходими мерки за 
безопасност.

Or. en

Изменение 282
Жил Парньо
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Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б – параграф 10 (нов)

Позиция на Съвета Изменение

10. Съседни държави членки си 
сътрудничат за осигуряване на 
съответния обмен на информация, с 
цел да се гарантира ефективното 
функциониране на мерките за 
съвместно съществуване в 
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 283
Анжелик Дьолае, Франсоаз Гростет, Мишел Дантен

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

Позиция на Съвета Изменение

„Член 26ба

Изисквания за отговорност и 
финансови гаранции

Държавите членки, в които даден 
ГМО може да бъде отглеждан по 
силата на разрешение, получено в 
съответствие с член 26б, 
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установяват обща задължителна 
система за финансова отговорност и 
финансови гаранции, която се прилага 
за всички оператори и която 
гарантира, че замърсителят плаща за 
нежеланите последствия или вреди, 
които биха могли да настъпят 
поради съзнателното освобождаване 
на ГМО в околната среда или 
пускането им на пазара.“

Or. fr

Изменение 284
Жил Парньо

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

Позиция на Съвета Изменение

„Член 26ба

Изисквания за отговорност и 
финансови гаранции

Държавите членки, в които даден 
ГМО може да бъде отглеждан по 
силата на писмено разрешение, 
получено в съответствие с 
настоящата директива и – ако е 
целесъобразно – на решение, взето в 
съответствие с член 19, както и на 
решение за предоставяне на 
разрешение, прието в съответствие с 
членове 7 и 19 от Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, установяващ обща 
задължителна система за финансова 
отговорност и финансови гаранции, 
която се прилага за всички оператори 
и която гарантира, че замърсителят 
плаща за нежеланите последствия 
или вреди, които биха могли да 
настъпят поради съзнателното 
освобождаване на ГМО в околната 
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среда или пускането им на пазара.“

Or. fr

Обосновка

Идеята на изменение 24, прието на първо четене, се използва отново. То установява 
нов критерий, който държавите членки, желаещи да отглеждат ГМО, трябва да 
спазват по отношение на ГМО, които вече са пуснати на пазара.

Изменение 285
Марияна Петир

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

Позиция на Съвета Изменение

Член 26ба

Изисквания за отговорност и 
финансови гаранции

1. Държавите членки установяват 
обща задължителна система за 
финансова отговорност и финансови 
гаранции, която се прилага за всички 
притежатели на съгласие/разрешение 
и оператори и която гарантира, че 
замърсителят плаща за нежеланите 
последици или щети, които биха 
могли да настъпят поради 
съзнателното освобождаване на ГМО 
в околната среда или пускането им на 
пазара.

Or. en

Обосновка

Предвид прилагането на разпоредбите на Директива 2004/35/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност 
по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, в 
която в отговорността за екологичните щети само се отчита връзката между 
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операторите и държавата членка, притежателят на съгласие (разрешение) не може 
да бъде освободен от отговорността за екологични щети.

Изменение 286
Юнус Омаржи

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

Позиция на Съвета Изменение

„Член 26ба

Изисквания за отговорност и 
финансови гаранции

Държавите членки установяват обща 
задължителна система за финансова 
и наказателна отговорност, както и 
за финансови гаранции, която се 
прилага за всички оператори, така че 
замърсителят да поеме финансовата 
и наказателната отговорност за 
нежеланите последствия или вреди, 
които биха могли да настъпят 
поради съзнателното освобождаване 
на ГМО в околната среда или 
пускането им на пазара.“

Or. fr

Изменение 287
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕС
Член 26ба (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

Член 26ба
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Изисквания за отговорност и 
финансови гаранции 

Държавите членки установяват обща 
задължителна система за финансова 
отговорност и застрахователни 
гаранции, която се прилага за всички 
оператори и която гарантира, че 
замърсителят плаща включително и 
за нежеланите последствия или 
вреди, които биха могли да настъпят 
поради съзнателното освобождаване 
на ГМО в околната среда или 
пускането им на пазара.

Or. it

Обосновка

Възпроизвежда се текстът на изменение 24, което е одобрено на първа четене от 
Европейския парламент.

Изменение 288
Бенедек Явор, Биляна Борзан, Елеонора Еви

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

Позиция на Съвета Изменение

Член 26ба

Изисквания за отговорност и 
финансови гаранции

Държавите членки установяват в 
своите национални законодателства 
относно ГМО обща задължителна 
система за финансова отговорност и 
финансови гаранции, която се прилага 
за всички оператори и която 
гарантира, че замърсителят плаща за 
нежеланите последици или щети, 
които биха могли да настъпят 
поради съзнателното освобождаване 
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на ГМО в околната среда или 
пускането им на пазара. Комисията 
създава задължителен финансов 
гаранционен фонд на равнище на ЕС с 
финансовото участие на всички 
дружества, които внедряват 
продукти с ГМО на европейския пазар, 
за да бъдат покрити допълнителните 
непредвидени разходи при случаи на 
трансгранично замърсяване.

Or. en

Обосновка

Based on amendment 29 of the draft recommendation. The Commission's 2009 report on the 
coexistence of GM crops with conventional and organic farming showed that the majority of 
MSs did not implement specific liability rules in their national GMO laws. A mandatory 
financial liability system could ensure that polluter pays. However, a polluter often cannot be 
identified. As for cross-border contaminations, cost should not be born by affected MSs. 
There is a need for a mandatory EU-level financial guarantee fund from the contribution of 
companies introducing GMO products to the EU market on the basis of general liability. This 
means an extension of the polluter pays principle. Recent developments show that there is a 
need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU. The 
European Food Safety Authority 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 the EU Institutions and the Member States of the fact that these 
plants may cause cross border economic or environmental damage, and it may be too late for 
counter-measures if it becomes impossible to withdraw them from the environment.

Изменение 289
Жил Парньо

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

Позиция на Съвета Изменение

„Член 26бб

Обозначаване върху етикета „Без 
ГМО”
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Комисията предлага хармонизирани 
условия, при които стопанските 
субекти могат да си служат с 
формулировки, отнасящи се до 
отсъствието на ГМО в продуктите.“

Or. fr

Обосновка

Насоките относно съвместното съществуване на културите от 13 юли 2010 г. 
указват, че държавите членки могат да вземат мерки, за да избягнат 
икономическите последици, свързани с наличието на ГМО на по-ниски прагове от 
прага на Общността от 0,9 % за обозначаване върху етикета. С цел да бъдат 
избегнати нарушенията на лоялната конкуренция, условията, при които стопанските 
субекти могат да използват формулировки, свързани с отсъствието на ГМО в 
продуктите, следва да бъдат хармонизирани на общностно равнище.

Изменение 290
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 26в

Позиция на Съвета Изменение

Член 26в заличава се

Преходни мерки

1. Считано от …* до …** държава 
членка може да поиска чрез 
Комисията от нотифициращото 
лице/заявителя да коригира 
географския обхват на 
нотификация/заявление, което е 
подадено или на разрешение, което е 
дадено съгласно настоящата 
директива или Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 преди ...*. Комисията 
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предава без забавяне искането на 
държавата членка на 
нотифициращото лице/заявителя, 
както и на останалите държави 
членки.

2. Ако заявлението е в процес на 
разглеждане и нотифициращото 
лице/заявителят изрично или 
мълчаливо се е съгласил с това искане 
в рамките на 30 дни от предаването 
на искането, географският обхват на 
нотификацията/заявлението се 
коригира по съответния начин. 
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.

3. Ако разрешението вече е било 
дадено и притежателят на 
разрешението изрично или мълчаливо 
се е съгласил с искането в рамките на 
30 дни от предаването на искането, 
посочено в параграф 1 от настоящия 
член, разрешението придобива вида, 
приет от притежателя на 
разрешението. За писмено съгласие по 
настоящата директива 
компетентният орган изменя 
географския обхват на съгласието в 
съответствие с това, което 
притежателят на разрешението е 
приел изрично или мълчаливо, и 
информира Комисията, държавите 
членки и притежателя на 
разрешението веднага след като го е 
извършил. За разрешение съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 
Комисията изменя решението за 
издаване на разрешение по 
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съответния начин, без да прилага 
процедурата, предвидена в член 35, 
параграф 2 от посочения регламент. 
Комисията информира държавите 
членки и притежателя на 
разрешението за това.

4. Ако нотифициращо лице/заявител 
или притежател на разрешение, 
според случая, се противопостави на 
такова искане, се прилагат mutatis 
mutandis член°26б, параграфи 3—9.

5. Настоящият член не засяга 
отглеждането на разрешени 
генетично модифицирани семена и 
посадъчен материал, които са били 
засадени законосъобразно преди 
ограничаването или забраняването на 
отглеждането на този ГМО в 
държавата членка.

6. Приетите съгласно настоящия 
член мерки не засягат свободното 
обращение на разрешени ГМО като 
продукти или съставки на продукти.

__________________

*ОВ: моля въведете датата на 
влизане в сила на Директивата, 
съдържаща се в документ st 10972/14.

**OВ: моля въведете датата на 
влизане в сила на Директивата, 
съдържаща се в документ st 10972/14 
+ 6 месеца.“.

Or. en

Обосновка

Това изменение е във връзка със заличаването на „фаза 1“.

Изменение 291
Юнус Омаржи

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

Позиция на Съвета Изменение

1. Считано от …* до …**държава 
членка може да поиска чрез 
Комисията от нотифициращото
лице/заявителя да коригира 
географския обхват на 
нотификация/заявление, което е 
подадено или на разрешение, което е 
дадено съгласно настоящата директива 
или Регламент (ЕО) № 1829/2003 
преди...*. Комисията предава без 
забавяне искането на държавата членка 
на нотифициращото лице/заявителя, 
както и на останалите държави членки.

1. Считано от …* до …**държава 
членка може да реши нотифициращото
лице/заявителят да коригира 
географския обхват на 
нотификация/заявление, което е 
подадено или на разрешение, което е 
дадено съгласно настоящата директива 
или Регламент (ЕО) № 1829/2003 
преди...*. Комисията предава без 
забавяне решението на държавата 
членка на нотифициращото 
лице/заявителя, както и на останалите 
държави членки.

__________________ __________________

*ОВ: моля въведете датата на влизане в 
сила на директивата, съдържаща се в 
документ st 10972/14.

*ОВ: моля въведете датата на влизане в 
сила на директивата, съдържаща се в 
документ st 10972/14.

**ОВ: моля въведете датата на влизане 
в сила на директивата, съдържаща се в 
документ st 10972/14 + 6 месеца.

**ОВ: моля въведете датата на влизане 
в сила на директивата, съдържаща се в 
документ st 10972/14 + 6 месеца.

Or. fr

Изменение 292
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

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

Позиция на Съвета Изменение

1. Считано от …* до …** държава 
членка може да поиска чрез Комисията
от нотифициращото лице/заявителя
да коригира географския обхват на 
нотификация/заявление, което е 
подадено или на разрешение, което е 
дадено съгласно настоящата директива 

1. Считано от ...* до …**
нотифициращо лице/заявител може 
да поиска от Комисията или органа, 
даващ разрешението, да коригира 
географския обхват на 
нотификация/заявление, което е 
подадено, или на разрешение, което е 
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или Регламент (ЕО) № 1829/2003 преди
...*. Комисията предава без забавяне 
искането на държавата членка на
нотифициращото лице/заявителя, както 
и на останалите държави членки.

дадено съгласно настоящата директива 
или Регламент (ЕО) № 1829/2003 преди
...*. Комисията предава без забавяне 
искането на нотифициращото 
лице/заявителя на съответната 
държава членка, както и на останалите 
държави членки.

__________________ __________________

*ОВ: моля въведете датата на влизане в 
сила на Директивата, съдържаща се в 
документ st 10972/14.

*ОВ: моля въведете датата на влизане в 
сила на Директивата, съдържаща се в 
документ st 10972/14.

**OВ: моля въведете датата на влизане 
в сила на Директивата, съдържаща се в 
документ st 10972/14 + 6 месеца.“.

**OВ: моля въведете датата на влизане 
в сила на Директивата, съдържаща се в 
документ st 10972/14 + 6 месеца.“.

Or. en

Изменение 293
Ренате Зомер

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

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако заявлението е в процес на 
разглеждане и нотифициращото 
лице/заявителят изрично или 
мълчаливо се е съгласил с това искане в 
рамките на 30 дни от предаването на 
искането, географският обхват на 
нотификацията/заявлението се коригира 
по съответния начин. 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 

2. Ако заявлението е в процес на 
разглеждане и нотифициращото 
лице/заявителят изрично се е съгласил с 
това искане в рамките на 30 дни от 
предаването на искането, географският 
обхват на нотификацията/заявлението се 
коригира по съответния начин. 
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 
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географски обхват на 
нотификацията/заявлението.

нотификацията/заявлението.

Or. de

Изменение 294
Елизабета Гардини, Алберто Чирио

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

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако заявлението е в процес на 
разглеждане и нотифициращото 
лице/заявителят изрично или 
мълчаливо се е съгласил с това искане 
в рамките на 30 дни от предаването 
на искането, географският обхват на 
нотификацията/заявлението се 
коригира по съответния начин.
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.

2. Ако заявлението е в процес на 
разглеждане и Комисията е приела 
искането на държавата, надлежно 
съобщено на нотифициращото 
лице/заявителят, да коригира 
географския обхват, ефектите на 
корекцията са произведени преди 
датата на влизане в сила на
писменото съгласие, издадено в 
съответствие с на настоящата 
директива.

Or. it

Изменение 295
Юнус Омаржи

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

2. Ако заявлението е в процес на 
разглеждане и нотифициращото 
лице/заявителят изрично или 
мълчаливо се е съгласил с това искане 
в рамките на 30 дни от предаването 
на искането, географският обхват на 
нотификацията/заявлението се коригира 
по съответния начин. 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.

2. Когато такова решение е било 
взето от държава членка, 
географският обхват на 
нотификацията/заявлението се коригира 
по съответния начин. 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 
географски обхват на 
нотификацията/заявлението.

Or. fr

Изменение 296
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

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

Позиция на Съвета Изменение

2. Ако заявлението е в процес на 
разглеждане и нотифициращото 
лице/заявителят изрично или 
мълчаливо се е съгласил с това искане в 
рамките на 30 дни от предаването на 
искането, географският обхват на 
нотификацията/заявлението се коригира 
по съответния начин. Писменото 
съгласие в съответствие с настоящата 
директива и — когато е приложимо —
решението съгласно член 19, както и 

2. Ако заявлението е в процес на 
разглеждане и Комисията или 
органът, даващ разрешението, не са 
се противопоставили на това искане в 
рамките на 30 дни от предаването на 
искането, географският обхват на 
нотификацията/заявлението се коригира 
по съответния начин. Писменото 
съгласие в съответствие с настоящата 
директива и — когато е приложимо —
решението съгласно член 19, както и 
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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.

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, даващ 
разрешението, географски обхват на 
нотификацията/заявлението.

Or. en

Изменение 297
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26в – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Ако разрешението вече е било 
дадено и притежателят на 
разрешението изрично или мълчаливо 
се е съгласил с искането в рамките на 
30 дни от предаването на искането, 
посочено в параграф 1 от настоящия 
член, разрешението придобива вида, 
приет от притежателя на 
разрешението. За писмено съгласие по 
настоящата директива 
компетентният орган изменя 
географския обхват на съгласието в 
съответствие с това, което 
притежателят на разрешението е 
приел изрично или мълчаливо, и 
информира Комисията, държавите 
членки и притежателя на 
разрешението веднага след като го е 
извършил. За разрешение съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 
Комисията изменя решението за 
издаване на разрешение по 
съответния начин, без да прилага 
процедурата, предвидена в член 35, 
параграф 2 от посочения регламент. 

заличава се
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Комисията информира държавите 
членки и притежателя на 
разрешението за това.

Or. fr

Изменение 298
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26в – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Ако разрешението вече е било дадено 
и притежателят на разрешението 
изрично или мълчаливо се е съгласил с 
искането в рамките на 30 дни от 
предаването на искането, посочено в 
параграф 1 от настоящия член, 
разрешението придобива вида, приет от
притежателя на разрешението. За 
писмено съгласие по настоящата 
директива компетентният орган изменя 
географския обхват на съгласието в 
съответствие с това, което
притежателят на разрешението е 
приел изрично или мълчаливо, и 
информира Комисията, държавите 
членки и притежателя на разрешението 
веднага след като го е извършил. За 
разрешение съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 Комисията изменя 
решението за издаване на разрешение 
по съответния начин, без да прилага
процедурата, предвидена в член 35, 
параграф 2 от посочения регламент. 
Комисията информира държавите 
членки и притежателя на разрешението 
за това.

3. Ако разрешението вече е било дадено 
и Комисията или органът, даващ
разрешението, изрично или мълчаливо
са се съгласили с искането в рамките на 
30 дни от предаването на искането, 
посочено в параграф 1 от настоящия 
член, разрешението придобива вида, 
приет от Комисията или органа, даващ
разрешението. За писмено съгласие по 
настоящата директива компетентният 
орган изменя географския обхват на 
съгласието в съответствие с това, което
Комисията или органа, издаващ
разрешението, са приели изрично или 
мълчаливо, и информира Комисията, 
държавите членки и притежателя на 
разрешението веднага след като го е 
извършил. За разрешение съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията 
изменя решението за издаване на 
разрешение по съответния начин, без да 
прилага процедурата, предвидена в 
член 35, параграф 2 от посочения 
регламент. Комисията информира 
държавите членки и притежателя на
разрешението за това.

Or. en
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Изменение 299
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26в – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Ако нотифициращо лице/заявител 
или притежател на разрешение, 
според случая, се противопостави на
такова искане, се прилагат mutatis 
mutandis член°26б, параграфи 3—9.

заличава се

Or. en

Изменение 300
Юнус Омаржи

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26в – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Ако нотифициращо лице/заявител
или притежател на разрешение, 
според случая, се противопостави на
такова искане, се прилагат mutatis 
mutandis член°26б, параграфи 3—9.

4. Нотифициращо лице/заявител не 
може да се противопостави по никакъв 
начин на решение, взето от държава 
членка.

Or. fr

Изменение 301
Ренате Зомер

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26в – параграф 5a (нов)



PE541.301v01-00 80/92 AM\1037669BG.doc

BG

Позиция на Съвета Изменение

5a. Държавите членки гарантират, 
че земеделските производители, 
които отглеждат вече 
предварително разрешени ГМО, 
разполагат с достатъчно време, за да 
се приспособят, и че те не понасят 
отговорност със задна дата. Поради 
това мерките за отнемане на 
разрешение на ГМО, които вече се 
отглеждат, трябва да бъдат 
оповестени най-малко 12 месеца 
преди началото на фазата на 
засяване. Земеделските 
производители трябва да се 
обезщетят за вече закупени 
генетично модифицирани семена, 
които след налагането на забрана за 
отглеждане вече не могат да бъдат 
засети.

Or. de

Изменение 302
Ренате Зомер

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

Позиция на Съвета Изменение

1a) Добавя се следният член:

„Член 26ва (нов)

Прагове по отношение на семената

Комисията установява прагове за 
обозначаване върху етикета на 
присъствието на следи от ГМО в 
традиционните семена на най-
ниските практически приложими, 
пропорционални и функционални 
равнища за всички икономически 
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оператори.“

Or. en

Изменение 303
Джули Гърлинг

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

Позиция на Съвета Изменение

1a) Добавя се следният член:

„Член 26ва (нов)

Прагове по отношение на семената

Въз основа на заключенията на 
Съвета по околна среда, приети на 4 
декември 2008 г., Комисията оценява 
нуждата от установяване на прагове 
за обозначаване върху етикета на 
случайно наличие на ГМО в 
традиционните семена. Комисията 
гарантира, че всички разглеждани 
прагове са на най-ниските 
практически приложими, 
пропорционални и функционални 
равнища за всички икономически 
оператори, и спомага за гарантиране 
на свободния избор на земеделските 
стопани и потребители.

Освен това Комисията извършва 
оценка на необходимостта от 
хармонизиране на методите за 
вземане на проби и анализ за 
неразрешени ГМО при ниско ниво на 
наличие в семената, по-специално с 
цел определянето на минимална 
граница на резултатност на 
методите за установяване на 
наличие.“

Or. en
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Изменение 304
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 2 

Позиция на Съвета Изменение

Не по-късно от 4 години след …�

Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад относно 
използването на настоящата директива 
от държавите членки, включително 
ефективността на разпоредбите, които 
предоставят на държавите членки 
възможност да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея, и 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар. Този доклад може да 
бъде придружен от законодателни 
предложения, които Комисията счита за 
уместни. Комисията докладва и за 
напредъка в посока даване на 
нормативен статут на 
усъвършенстваните насоки на Органа 
от 2010 г. относно оценката на риска 
за околната среда от генетично 
модифицирани растения.

Не по-късно от 4 години след …�

Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад относно 
използването на настоящата директива 
от държавите членки, включително 
ефективността на разпоредбите, които 
предоставят на държавите членки 
възможност да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея, и 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар. Този доклад може да 
бъде придружен от законодателни 
предложения, които Комисията счита за 
уместни.

__________________ __________________
+ ОВ: моля въведете датата на влизането 
в сила на настоящата директива.

+ ОВ: моля въведете датата на влизането 
в сила на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Свързано е с изменението, изискващо Комисията да представи проекторегламент за 
изпълнение относно оценката на рисковете от ГМО за околната среда.

Изменение 305
Юнус Омаржи
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Позиция на Съвета
Член 2 

Позиция на Съвета Изменение

Не по-късно от 4 години след …* 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад относно 
използването на настоящата директива 
от държавите членки, включително 
ефективността на разпоредбите, които 
предоставят на държавите членки 
възможност да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея, и 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар. Този доклад може да 
бъде придружен от законодателни 
предложения, които Комисията счита за 
уместни. Комисията докладва и за 
напредъка в посока даване на 
нормативен статут на 
усъвършенстваните насоки на Органа 
от 2010 г. относно оценката на риска 
за околната среда от генетично 
модифицирани растения.

Не по-късно от 4 години след …* 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад относно 
използването на настоящата директива 
от държавите членки, включително 
ефективността на разпоредбите, които 
предоставят на държавите членки 
възможност да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея, и 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар. Този доклад може да 
бъде придружен от законодателни 
предложения, които Комисията счита за 
уместни.

Комисията дава и нормативен 
статут на усъвършенстваните 
насоки на Органа от 2010 г. относно 
оценката на риска за околната среда 
от генетично модифицирани 
растения в най-кратки срокове.

__________________ __________________

*ОВ: моля въведете датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

*ОВ: моля въведете датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. fr

Изменение 306
Жил Парньо

Позиция на Съвета
Член 2 
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Позиция на Съвета Изменение

Не по-късно от една година след...*, 
Комисията публикува законодателно 
предложение за предоставяне на 
нормативен статут на 
усъвършенстваните насоки, 
публикувани от Европейският орган 
за безопасност на храните през 
2010 г., относно оценката на 
рисковете за околната среда, свързани 
с генетично модифицираните 
растения.

Не по-късно от 4 години след …* 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад относно 
използването на настоящата директива 
от държавите членки, включително 
ефективността на разпоредбите, които 
предоставят на държавите членки 
възможност да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея, и 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар. Този доклад може да 
бъде придружен от законодателни 
предложения, които Комисията счита за 
уместни. Комисията докладва и за 
напредъка в посока даване на 
нормативен статут на 
усъвършенстваните насоки на Органа от 
2010 г. относно оценката на риска за 
околната среда от генетично 
модифицирани растения.

Не по-късно от 4 години след …* 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета също и доклад 
относно използването на настоящата 
директива от държавите членки, 
включително ефективността на 
разпоредбите, които предоставят на 
държавите членки възможност да 
ограничават или забраняват 
отглеждането на ГМО на цялата си 
територия или част от нея, и 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар. Този доклад може да 
бъде придружен от законодателни 
предложения, които Комисията счита за 
уместни. Комисията докладва и за 
напредъка в посока даване на 
нормативен статут на 
усъвършенстваните насоки на Органа от 
2010 г. относно оценката на риска за 
околната среда от генетично 
модифицирани растения.

__________________ __________________

*ОВ: моля въведете датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

*ОВ: моля въведете датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да усъвършенства процедурите за оценка на ГМО. ЕОБХ е 
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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 това 
изменение цели да даде на Комисията срок от една година да публикува изменение на 
насоките в приложение II към Директива 2001/18/ЕО.

Изменение 307
Силви Годен, Вирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк

Позиция на Съвета
Член 2 

Позиция на Съвета Изменение

Не по-късно от 4 години след …* 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад относно 
използването на настоящата директива 
от държавите членки, включително 
ефективността на разпоредбите, които 
предоставят на държавите членки 
възможност да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея, и 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар. Този доклад може да 
бъде придружен от законодателни 
предложения, които Комисията счита за 
уместни. Комисията докладва и за 
напредъка в посока даване на 
нормативен статут на 
усъвършенстваните насоки на Органа 
от 2010 г. относно оценката на риска 
за околната среда от генетично 
модифицирани растения.

Не по-късно от 4 години след …* 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад относно 
използването на настоящата директива 
от държавите членки, включително 
ефективността на разпоредбите, които 
предоставят на държавите членки 
възможност да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея, и 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар. Този доклад може да 
бъде придружен от законодателни 
предложения, които Комисията счита за 
уместни. През този период Комисията
изисква от ЕОБХ да направи 
изменения в режима си на оценка. 
Насоките, публикувани през 2010 г., 
трябва да бъдат преразгледани и да 
включат изследването върху 
комбинираните ГМО или „събитията 
по рекомбинация“ върху животните.
В допълнение, изследванията трябва 
да обхванат по-дълъг период и по-
голям брой животни.

__________________ __________________

*ОВ: моля въведете датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

*ОВ: моля въведете датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. fr
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Обосновка

Отглеждането на ГМО с множество модифицирани характеристики (събития по 
рекомбинация или комбинирани ГМО) вече представлява много над половината от 
отглежданите ГМО (в САЩ 71 % от пшеницата и 2/3 от памука), откъдето и 
неотложната необходимост да се направи оценка и промяна на практиките на ЕОБХ.

Изменение 308
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае, Франсоаз Гростет

Позиция на Съвета
Член 2 

Позиция на Съвета Изменение

Не по-късно от 4 години след …* 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад относно 
използването на настоящата директива 
от държавите членки, включително 
ефективността на разпоредбите, които 
предоставят на държавите членки 
възможност да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея, и 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар. Този доклад може да 
бъде придружен от законодателни 
предложения, които Комисията счита 
за уместни. Комисията докладва и за 
напредъка в посока даване на 
нормативен статут на 
усъвършенстваните насоки на Органа 
от 2010 г. относно оценката на риска за 
околната среда от генетично 
модифицирани растения.

Не по-късно от 4 години след …* 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад относно 
използването на настоящата директива 
от държавите членки, включително 
ефективността на разпоредбите, които 
предоставят на държавите членки 
възможност да ограничават или 
забраняват отглеждането на ГМО на 
цялата си територия или част от нея, и 
безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар. Не по-късно от една 
година след...*, Комисията представя 
на Европейския парламент и Съвета 
законодателно предложение за 
привеждане в съответствие на 
приложение II към 
Директива 2001/18/ЕО с новите
насоки на Европейския орган за 
безопасност на храните относно 
оценката на риска от ГМО.

__________________ __________________

*ОВ: моля въведете датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

*ОВ: моля въведете датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. fr

Изменение 309
Барт Стас
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от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 2а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 2a

Не по-късно от ...  Комисията 
представя проекторегламент за 
изпълнение относно оценката на 
рисковете от ГМО за околната среда. 
Този регламент за изпълнение 
гарантира, наред с другото, че при 
оценката на рисковете за околната 
среда по подходящ начин се отчита 
следното:

– дългосрочни преки и непреки 
последици върху околната среда от 
генетично модифицираните култури;

– възможни последици върху нецелеви 
организми;

– различни характеристики на 
приемащите среди и географските 
райони, в които могат да се 
отглеждат генетично модифицирани 
култури;

– резистентност на вредители и 
плевели към пестициди;

– възможните последствия за 
околната среда, предизвикани от 
промени в използването на хербициди, 
свързани с устойчиви на хербициди 
генетично модифицирани култури.

Регламентът гарантира също, че 
оценката на рисковете за околната 
среда отразява правилно научната 
несигурност и различното тълкуване 
на научните данни.

__________________

 ОВ: Моля въведете дата шест 
месеца от датата на влизане в сила 
на настоящата директива.
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Or. en

Обосновка

Важно е де се гарантира, че възможността на държавите членки за отказване от 
ГМО е съпроводена с подобрена хармонизирана оценка на риска. Насоките на EОБХ 
относно оценката на рисковете от ГМО за околната среда бяха представени още 
през 2010 г. заедно със становище относно това как да се подхожда към оценката на 
възможното въздействие на генетично модифицирани растения върху нецелеви 
организми. С COM документа беше поет ангажимент за представяне на регламент за 
изпълнение, който впоследствие да послужи като основа за заявителите при подаване 
на заявление за разрешение за ГМО, както и за оценяващите риска. Оттогава обаче 
нищо не се е случило.

Изменение 310
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 2б (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 2б

Не по-късно от ...+ Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад по въпроса за 
изпълнението на член 26a от 
Директива 2001/18/EО. Докладът 
включва конкретни препоръки към 
държавите членки и може да бъде 
придружен от законодателни 
предложения, които Комисията 
счита за уместни.

__________________
+ ОВ: Моля, въведете дата: три 
години от датата на влизане в сила 
на настоящата директива.

Or. en
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Изменение 311
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 2в (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 2в

Транспониране

1. Държавите членки въвеждат в 
сила необходимите законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби, за да се съобразят с 
настоящата директива до .... Те 
незабавно информират Комисията за 
това.

Когато държавите членки приемат 
тези мерки, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното 
им публикуване. Условията и редът 
на позоваване се определят от 
държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на 
Комисията текстовете на основните 
разпоредби от националното 
законодателство, които те приемат 
в областта, уредена с настоящата 
директива.

__________________

 ОВ: Моля, въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Тъй като в тази директива са заложени задължителни изисквания, например по 
отношение на съвместното съществуване и отговорността, е необходима клауза за 
транспониране.
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Изменение 312
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Позиция на Съвета
Член 2г (нов)
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 7 – параграф 3, член 19 – параграф 3, член 35 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

Член 2г

Регламент (ЕО) № 1829/2003 се 
изменя, както следва:

1. В член 7, параграф 3 и член 19, 
параграф 3 позоваването на член 35, 
параграф 2 се заменя с позоваване на 
член 35, параграф 3.

2. В член 35, 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 ясно да се разбере, че желае процесът на вземане на решения за 
разрешенията за ГМО спешно да се демократизира. Настоящото предложение дава 
възможност въпросът да се разгледа незабавно. За времето, в което 
законодателството относно ГМО бъде съгласувано 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 313
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко Дзуло, Марко Афронте
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Позиция на Съвета
Член 3

Позиция на Съвета Изменение

Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването ѝ в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването ѝ в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. До 6 месеца от влизането в сила 
на настоящата директива 
държавите членки транспонират 
нейното съдържание, като изменят 
националното си законодателство за 
прилагане на Директива 2001/18/ЕО.

Or. en

Обосновка

Въпреки че е в интерес именно на държавите членки, желаещи да забранят 
отглеждането, да приложат настоящата директива, предвид факта, че поне едно 
от правните основания е член 114, би било за предпочитане да се посочи крайна дата, 
до която те трябва да я транспонират в националното законодателство в името на 
по-доброто хармонизиране в целия ЕС.

Изменение 314
Джули Гърлинг, Ян Хойтема

Позиция на Съвета
Член 1 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Приложение ІА – част 2 – параграф 1 

Текст в сила Изменение

1а) Във втора част на приложение ІА 
параграф 1 се заменя със следното: 

Техники, посочени в член 2, параграф 2, 
буква б), за които не се счита, че водят 
до генетична модификация, при условие 
че не включват използването на 
молекули на рекомбинантна ДНК или 
генетично модифицирани организми, 
създадени чрез техники/методи, 
различни от тези, изключени от 

Техники, посочени в член 2, параграф 2, 
буква б), за които не се счита, че водят 
до генетична модификация, при условие 
че не включват използването на 
молекули на рекомбинантна ДНК или 
генетично модифицирани организми, 
създадени чрез техники/методи, 
различни от тези, изключени от 
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приложение ІБ: приложение ІБ:

1. ин-витро оплождане; 1. инвитро оплождане;

2. естествени процеси, като конюгация, 
трансдукция, трансформация;

2. естествени процеси, като конюгация, 
трансдукция, трансформация;

3. полиплоидно индуциране. 3. полиплоидно индуциране;

4. цисгенезис.

Or. en

Обосновка

В своето „Научно становище относно оценката на безопасността на растения, 
разработени чрез цисгенезис и интрагенезис“ експертната група на ЕОБХ за 
генетично модифицираните организми заключава, че „с цисгенно и традиционно 
отглеждани растения могат да се свържат сходни рискове, докато новите рискове 
се свързват с интрагенни и трансгенни растения“. Следователно не е уместно 
цисгенно отглежданите растения да са предмет на настоящата директива.


