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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Конгреса на депутатите и Сената на Кралство 
Испания относно предложението за регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на 
възможността на държавите членки да ограничават или забраняват 
употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята 
територия
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Конгресът на депутатите и Сенатът на Кралство Испания изпратиха приложеното 
мотивирано становище относно въпросното предложение за регламент.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 
субсидиарност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 1/2015 НА СМЕСЕНАТА КОМИСИЯ ПО 
ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ 16 ЮНИ 2015 Г. ОТНОСНО 
НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ, СВЪРЗАНО С 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1829/2003 ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ДА 
ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ ЗАБРАНЯВАТ УПОТРЕБАТА НА ГЕНЕТИЧНО 
МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ И ФУРАЖИ НА СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ (COM 
(2015) 177 FINAL) (2015/0093 (COD))

КОНТЕКСТ

А. Протоколът относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност към Договора от Лисабон от 2007 г., в сила от 1 декември 2009 г., 
установява процедура за контрол от страна на националните парламенти върху 
спазването на принципа на субсидиарност от европейските законодателни инициативи. 
Този протокол е въведен в Испания чрез Закон № 24/2009 от 22 декември 2009 г. за 
изменение на Закон № 8/1994 от 19 май 1994 г. В частност новият член 3, буква й), и 
новите членове 5 и 6 от Закон № 8/1994 представляват правното основание за 
настоящото мотивирано становище.

Б. Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на 
държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично 
модифицирани храни и фуражи на своята територия беше одобрено от Европейската 
комисия и беше предадено на националните парламенти, които разполагат със срок от 
осем седмици, за да проверят дали инициативата е съобразена с принципа на 
субсидиарност, като този срок изтича на 23 юни 2015 г. 

В. На 20 май 2015 г. бюрото и говорителите на Смесената комисия по въпросите на 
Европейския съюз се споразумяха да пристъпят към разглеждане на гореспоменатата 
европейска законодателна инициатива, като определиха члена на Сената, Анхел 
Пинтадо Барбанох, за докладчик и отправиха искане към правителството да изготви 
доклада, предвиден в член 3, буква й) от Закон № 8/1994. 

Г. Беше получен доклад от правителството, В него се посочва, че въпросното 
предложение за изменение на Регламента засяга правилното прилагане на принципа на 
субсидиарност, тъй като отговорността се прехвърля на администрация, която не 
разполага с достатъчен капацитет, за да постигне целите на предвиденото действие, 
поради което предложението не е в съответствие с принципа на субсидиарност.

Д. На своето заседание от 16 юни 2015 г. Смесената комисия по въпросите на 
Европейския съюз прие настоящото 

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

1. – Член 5, параграф 1 от Договора за Европейския съюз постановява, че „принципите 
на субсидиарност и на пропорционалност определят упражняването на тази 
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компетентност [на Съюза]“. Член 5, параграф 3 от същия Договор гласи, че „по силата 
на принципа на субсидиарност [...] Съюзът действа само в случай и доколкото целите 
на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, както на централно, така и на регионално и местно равнище, а 
поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза“.

2. – Анализираното законодателно предложение се основава на член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно който:

„1. Освен ако в Договорите не е предвидено друго, следващите разпоредби се прилагат 
за постигане на целите, заложени в член 26. Европейският парламент и Съветът, като 
действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, след консултация с 
Икономическия и социален комитет, приемат мерките за сближаване на законовите, 
подзаконовите или административните разпоредби на държавите членки, които имат за 
цел създаването или функционирането на вътрешния пазар.

2. Параграф 1 не се прилага за данъчни разпоредби, за разпоредби, отнасящи се до 
свободното движение на хора, нито пък за тези, отнасящи се до правата и интересите на 
заетите лица.

3. В своите предложения, предвидени в параграф 1, в областта на здравето, 
сигурността, защитата на околната среда и закрилата на потребителите, Комисията 
приема за база високо равнище на закрила, като взема под внимание, по-специално, 
всяко ново развитие, основаващо се на научните факти. В рамките на съответните си 
правомощия Европейският парламент и Съветът също ще полагат усилия да постигнат 
тази цел.

4. Ако след приемане от Европейския парламент и Съвета, от Съвета или от Комисията 
на мярка за хармонизиране една държава членка счете за необходимо да запази 
националните си разпоредби, на основание значими нужди, посочени в член 36 или 
отнасящи се до защитата на околната или работната среда, тя уведомява Комисията за 
тях и посочва основанията за тяхното запазване.

5. Освен това, без да се засягат разпоредбите на параграф 4, ако след приемането от 
Европейския парламент и Съвета, от Съвета или от Комисията на мярка за 
хармонизиране държава членка счете за необходимо да въведе национални разпоредби, 
основаващи се на нови научни доказателства, свързани със защитата на околната или 
работната среда поради специфичен проблем на тази държава членка, който е 
възникнал след приемането на мярката за хармонизиране, тя уведомява Комисията за 
предприетите мерки и за основанията за тяхното приемане.

6. В срок от шест месеца след уведомяванията, посочени в параграфи 4 и 5, Комисията 
одобрява или отхвърля въпросните национални разпоредби, след като установи дали те 
представляват или не представляват средство за произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията между държавите членки и дали препятстват или 
не препятстват функционирането на вътрешния пазар.

При липса на решение на Комисията в този срок националните разпоредби, посочени в 
параграфи 4 и 5, се считат за одобрени.
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Когато това е оправдано поради сложността на въпроса и при липса на опасност за 
човешкото здраве, Комисията може да уведоми заинтересованата държава членка, че 
срокът, посочен в настоящия параграф, може да бъде продължен за нов период от шест 
месеца.

7. Когато, в съответствие с параграф 6, на държава членка е разрешено да запази или да 
въведе национална разпоредба, дерогираща прилагането на мярката за хармонизиране, 
Комисията незабавно преценява дали да предложи привеждането в съответствие на 
тази мярка.

8. Когато държава членка повдигне специфичен проблем, свързан с общественото 
здраве в област, която е била обект на предходни мерки за хармонизиране, тя 
уведомява Комисията, която незабавно преценява дали да предложи подходящи мерки 
на Съвета.

9. Чрез дерогация от процедурата, предвидена в членове 258 и 259, Комисията и всяка 
държава членка могат пряко да сезират Съда на Европейския съюз, ако счита, че друга 
държава членка упражнява неправомерно правомощията, предвидени в този член.

10. Посочените по-горе мерки за хармонизиране съдържат, в съответните случаи, 
защитна клауза, предоставяща на държавите членки правото да приемат временни 
мерки, основаващи се на една или повече неикономически причини, посочени в член 36 
и подчинени на процедура на контрол от Съюза.“

3. – Европейският съюз има всеобхватна нормативна уредба за разрешаването, 
проследяването и етикетирането на генетично модифицирани храни и фуражи. 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи се 
прилага за храните, хранителните съставки и фуражите, съдържащи генетично 
модифицирани организми или състоящи се или произведени от генетично 
модифицирани организми. Приложното му поле обхваща и генетично модифицираните 
организми, предназначени за други приложения, като например отглеждане, ако те се 
използват като изходен материал за производството на храни и фуражи. В документа 
тези различни продукти са означени като „ГМО“ и „генетично модифицирани храни и 
фуражи“.

С Регламент (ЕО) № 1829/2003 се въвежда процедура за разрешаването, чиято цел е да 
се гарантира, че пускането на пазара на въпросните продукти няма да представлява 
риск за здравето на човека, здравето на животните и околната среда. За тази цел 
централно място в процедурата заема научната оценка на риска: всяко издадено 
разрешение за пускане на пазара на даден продукт трябва да бъде надлежно 
обосновано, а най-важното основание за такава обосновка е научната оценка. Според 
законодателството на ЕС тази научна оценка на риска е задача на Европейския орган за 
безопасност на храните (ЕОБХ) в сътрудничество с научните органи на държавите 
членки.

Регламент (ЕО) № 1829/2003 съдържа разпоредби, които позволяват на Комисията или 
на държавите членки да приемат спешни мерки срещу пускането на 
пазара/използването на разрешени ГМО, когато се окаже, че продуктът може да 
представлява сериозен риск за здравето или за околната среда. Тези мерки изискват 
наличието на научни данни, доказващи, че има вероятност продуктът да представлява 
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сериозен риск за здравето или за околната среда.

4. – Предложението за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно възможните 
ограничения или забрани на употребата на продукти, съдържащи генетично 
модифицирани организми, поражда известно объркване по отношение на целите, които 
Европейската комисия се стреми да постигне, тъй като те не са удачно обяснени.  
Наясно сме с трудностите, пред които е изправена Комисията, когато се стреми да 
формулира единна политика, която да получи подкрепата на всички държави членки. 
При все това считаме, че това не следва да възпрепятства усилията за придържане към 
уравновесена позиция, която предоставя гаранции на потребителите и на 
производителите на суровини, производителите на фуражи, животновъдите и 
месопреработвателния сектор. Това предложение за регламент води до правна 
несигурност, непредвидени разходи и разединение на единния пазар. То предполага 
преход от система на научни гаранции към система, в която могат да вземат превес 
интереси или позиции от политически или идеологически характер. Нашата зависимост 
от суровини (зърнени, маслодайни и протеинови култури) е достатъчно важна, за да 
сме загрижени за бъдещето на този производствен сектор.

Европейският съюз е най-големият вносител на селскостопански стоки в света. 
Хранително-вкусовият сектор в ЕС използва средно 225 милиона тона всяка година за 
суровини за фуражи. Европа е силно зависима от генетично модифицираните 
източници на протеин за животновъдството. Европейският съюз би се нуждаел от 
обработваема площ за производството на соя в размер на 15,5 милиона хектара, за да 
задоволява собствените си потребности. Понастоящем разполагаме с 0,6 милиона 
хектара.

След 19 години отглеждане на генетично модифицирани организми понастоящем 18 
милиона  земеделски стопани експлоатират 181 милиона хектара, засети с генетично 
модифицирани организми, по-специално в 28 страни, сред които водещи са 
Съединените американски щати, Бразилия, Канада, Аржентина и Индия.

Конкурентоспособността на животновъдството в Европа очевидно зависи от 
поддържането на източниците на доставки чрез гаранции и сигурност относно нормите 
на ЕС и на държавите членки. Непрестанните промени в сферата на вземането на 
решения от страна на европейските органи водят до обратен на желания ефект: те водят 
до объркване сред потребителите, до несигурност сред производителите и до 
икономически щети, които се отразяват на развитието на научните изследвания, 
развойната дейност и иновациите в сектор, който е от решаващо значение за нашата 
икономика.

Европейският орган за безопасност на храните е инстанцията, която определя оценката 
на риска от научна гледна точка. Същевременно въпреки че Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 позволява на Комисията да взема предвид „други законни фактори“ освен 
оценката на риска, Комисията не е в състояние да се позовава на тези фактори, за да 
обоснове евентуалния си отказ за предоставяне на разрешение на продукти, които се 
считат за безопасни от ЕОБХ, като освен това тя може да подходи по този начин само 
за ЕС като цяло. Този аргумент ни кара заемем становището, че предложението 
предполага риск за единството на пазара в ЕС и че то би могло да засегне свободната 
търговия и свободното движение на стоките. Ако приемането на клаузи за неучастие 
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(ако няма „позитивен“ или „негативен“ списък) не е обосновано подробно, както и ако 
не се предвидят правни механизми за преустановяване на националните мерки, които 
могат да се разглеждат като водещи до злоупотреби, неоснователни или 
дискриминационни, възниква явен риск от правна несигурност.

Същевременно предложението предполага, че животинските продукти, получени от 
животни, хранени с генетично модифицирани фуражи, не е необходимо да бъдат 
етикетирани като такива: прехвърлянето на правомощията за разрешаване на генетично 
модифицираните организми обратно на националните органи би могло да доведе до 
този вид „национално“ искане за етикетиране, за да се защитят земеделските стопани от 
държавите членки, които са решили да забранят употребата на фуражи, произведени от 
генетично модифицирани продукти. Подобна мярка би могла да представлява 
значителна пречка за вноса на животински продукти от държави членки, които са 
решили да не налагат такава забрана.

Забраната на „употребата“ на генетично модифицирани продукти би могла също така 
да се тълкува в по-широк смисъл от някои държави членки и да се прилага за дейности 
като „транзитното преминаване, складирането или преработката“ през или на нейната 
територия.

Също така би имало риск от многообразно етикетиране или от усложняване на анализа, 
ако всяка държава – членка на ЕС, прилага специфични национални изисквания; това 
би изострило липсата на доверие от страна на потребителите към чуждестранните 
продукти, като по този начин би се създал двоен пазар, основаващ се на 
нестандартизирани критерии в държавите членки.

Това би могло да накърни значително концепцията за открития пазар и свободното 
движение на стоките в ЕС, съдържаща се в членове 34 и 36 от ДФЕС. Според нас 
вземането на решения следва винаги да се основава на научни съображения.

5. – При извършването на оценка на съвместимостта на законодателното предложение  
с принципа на субсидиарност следва да се посочи, че тази област, т.е. регулирането на 
употребата на генетично модифицирани храни и фуражи, неотдавна претърпя 
съществени промени чрез Директива (ЕС) № 2015/412 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 март 2015 г. за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно възможността 
държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично 
модифицирани организми (ГМО) на своя територия. Настоящото предложение отново 
променя правната рамка, чрез която държавите членки приемат мерки за забрана или 
ограничаване на употребата на определени генетично модифицирани продукти. Тази 
промяна се предлага едва няколко месеца след предходната реформа на нормативната 
уредба на сектора. Преди да се анализира съдържанието на Регламента, следва да се 
посочи, че правната несигурност, произтичаща от поредицата от нормативни промени, 
е симптоматична за неспазването на принципа на субсидиарност, независимо каква е 
целта, която се преследва от Европейската комисия, тъй като е очевидно, че 
съответната цел би могла да бъде постигната чрез по-стабилна нормативна рамка.

От друга страна следва да се подчертае, че настоящото предложение застрашава 
съвместимостта с принципа на субсидиарност, като прехвърля на държавите 
отговорността за вземането на решения за ограничаване или забрана на ГМО, тъй като 
държавите не винаги разполагат с необходимия капацитет, за да приемат такива 
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решения по начин, който не нарушава функционирането на вътрешния пазар. 
Потенциалната липса на равновесие между законодателствата на държавите членки 
застрашава функционирането на пазара на храни и фуражи в Европейския съюз и 
съответно има риск предложението да има обратен на желания от Комисията ефект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поради гореизложените съображения Смесената комисия по въпросите на 
Европейския съюз счита, че предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение 
на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата 
на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия не е в 
съответствие с принципа на субсидиарност, установен в действащия Договор за 
Европейския съюз.

Настоящото мотивирано становище ще бъде предадено на Европейския 
парламент, Съвета и Европейската комисия в рамките на политическия диалог 
между националните парламенти и институциите на Европейския съюз.


