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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 

обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 

за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 

акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 

окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 

текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 

съгласуване със засегнатите технически служби. 

 

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 

акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 

него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 

Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 

на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 

засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...]. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността на 

държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя 

територия 

(COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 

(COM(2010)0375), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 

на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0178/2010), 

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 

предложеното правно основание, 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 

9 декември 2010 г.1, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 януари 2011 г.2, 

– като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на  комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на 

селските райони (A7-0170/2011), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

                                                 
1 ОВ С 54, 19.2.2011 г., стр. 51. 
2 Все още непубликувано в Официален вестник. 
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Предложение за регламент – акт за изменение 

Позоваване 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 114 […] от него, 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 192, параграф 1 от 

него, 

Обосновка 

Вж. становището на комисията JURI.  

 

Изменение  2 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) По силата на тези законодателни 

актове ГМО, предназначени за 

отглеждане, се подлагат на отделна 

оценка на риска, преди да бъдат 

разрешени за пускане на пазара на 

Съюза. Целта на тази разрешителна 

процедура е да гарантира високо ниво 

на защита на човешкия живот и здраве, 

здравето и благосъстоянието на 

животните, интересите на околната 

среда и потребителите, като гарантира 

ефективното функциониране на 

вътрешния пазар. 

(2) По силата на тези законодателни 

актове ГМО, предназначени за 

отглеждане, се подлагат на отделна 

оценка на риска, преди да бъдат 

разрешени за пускане на пазара на 

Съюза, като се отчитат, съгласно 

приложение ІІ към Директива 

2001/18/ЕО, преките, косвените, 

непосредствените и забавените 

последици, както и кумулативните 

дългосрочни последици върху 

човешкото здраве и околната среда. 

Целта на тази разрешителна процедура е 

да гарантира високо ниво на защита на 

човешкия живот и здраве, здравето и 

благосъстоянието на животните, 

интересите на околната среда и 

потребителите, като гарантира 

ефективното функциониране на 

вътрешния пазар. Хармонизирано 

високо равнище на защита на 

здравето и на околната среда следва 

да се постигне и поддържа на цялата 

територия на Съюза. 

 

 



 

RR\865264BG.doc 7/60 PE456.911v02-00 

 BG 

Изменение  3 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 2 a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Комисията и държавите-членки 

следва приоритетно да гарантират 

прилагането на заключенията на 

Съвета по въпросите на околната 

среда, приети на 4 декември 2008 г., а 

именно – правилно прилагане на 

правните изисквания, предвидени в 

приложение II към Директива 

2001/18/ЕО относно оценката на 

риска от ГМО. По-специално, следва 

строго да бъдат оценени  

дългосрочните въздействия върху 

околната среда от генетично 

модифицирани култури, както и 

техните потенциални въздействия 

върху нецелеви организми; следва 

надлежно да се вземат предвид 

характеристиките на приемащите 

среди и географските райони, в които 

може да се отглеждат генетично 

модифицирани растения, а също така 

следва да се оценят и потенциалните 

въздействия върху околната среда в 

резултат от промени в използването 

на хербициди, свързани с устойчивите 

на хербициди генетично 

модифицирани култури. В частност, 

Комисията следва да се увери в 

приемането на новите насоки 

относно оценката на риска от ГМО. 

Тези насоки не следва да почиват 

главно на принципа за 

еквивалентност по същество или на 

концепцията за сравнителна оценка 

на безопасността и следва да дадат 

възможност за ясно определяне на 

преките и косвените дългосрочни 

последици, както и на въпросите, по 

отношение на които съществува 

несигурност в науката. Докато 

разпоредбите за оценката на риска не 
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бъдат приложени правилно, не следва 

да се разрешават нови сортове ГМО. 

Европейският орган за безопасност на 

храните (ЕОБХ) и държавите-членки 

следва да се стремят към създаването 

на обширна мрежа от научни 

организации, представляващи всички 

дисциплини, включително свързаните 

с екологичните въпроси, и следва да си 

сътрудничат с цел 

идентифицирането на ранен етап на 

евентуални потенциални 

несъответствия между научните 

становища с оглед разрешаване или 

изясняване на спорните научни 

въпроси. Комисията и държавите-

членки следва да следят за 

осигуряването на необходимите 

средства за провеждането на 

независими изследвания на 

потенциалните рискове от ГМО, 

както и за това, прилагането на 

правата на интелектуална 

собственост да не представлява 

пречка за достъпа на независимите 

изследователи до необходимите 

материали. 
 

Изменение  4 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 4 a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Предвид значението на научните 

доказателства при вземането на 

решения за забрана или одобрение на  

ГМО, ЕОБХ и държавите-членки 

следва да събират и публикуват 

ежегодно резултатите от 

изследванията относно риска или 

доказателствата за евентуално 

случайно присъствие , замърсяване 

или опасност от ГМО за природната 

среда или здравето на човека, като 

всеки конкретен  случай се разглежда 
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отделно. Поради високата цена на 

експертните консултации 

държавите-членки следва да 

насърчават сътрудничеството 

между институтите за научни 

изследвания и националните 

академии. 

Обосновка 

ГМО се оценяват въз основа на представените от заявителя данни. Предвид 

финансовите и икономически ограничения за дейността на ЕОХБ държавите-членки, 

които имат правомощието да вземат решения, трябва също така да поемат 

отговорност и да работят за събирането на информация и предаването й на 

европейско равнище. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 5  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Опитът показва, че отглеждането на 

ГМО е въпрос, на който държавите-

членки обръщат в значителна степен 

сериозно внимание, както на централно 

ниво, така и на регионално и местно 

ниво. За разлика от въпросите, 

свързани с пускането на пазара и вноса 

на ГМО, които трябва да продължат да 

бъдат регулирани на равнище ЕС с цел 

закрила на вътрешния пазар, за 

отглеждането на ГМО се признава, че 
е въпрос със сериозно 

местно/регионално измерение. В 

съответствие с член 2, параграф 2 от 

ДФЕС държавите-членки следва да 

разполагат с възможността да приемат 

правила относно отглеждането на ГМО 

на своя територия след законното му 

разрешение за пускане на пазара на ЕС. 

(5) Опитът показва, че отглеждането на 

ГМО е въпрос, на който държавите-

членки обръщат в значителна степен 

сериозно внимание, както на централно 

ниво, така и на регионално и местно 

ниво. Въпросите, свързани с пускането 

на пазара и вноса на ГМО, трябва да 

продължат да бъдат регулирани на 

равнище ЕС с цел закрила на вътрешния 

пазар. Отглеждането  може да 

изисква повече гъвкавост при някои 

инстанции, тъй като е въпрос със 

сериозно 

местно/регионално/териториално 
измерение и въпрос от особено 

значение за  самоопределението на 

държавите-членки. Подобна 

гъвкавост  не следва да компрометира 

общата разрешителна процедура. 
Възможно е обаче хармонизираната 

оценка на рисковете за околната 

среда и здравето да не засегне всички 

възможни въздействия от 

отглеждането на ГМО в различни 

региони и екосистеми. В съответствие 
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с член 2, параграф 2 от ДФЕС 

държавите-членки следва да разполагат 

с възможността да приемат обвързващи 

правни разпоредби относно 

отглеждането на ГМО на своя територия 

след законното му разрешение за 

пускане на пазара на ЕС.  

 

Изменение  6 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 6  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Във връзка с това е целесъобразно в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност на държавите-членки да 

бъде предоставена по-голяма свобода за 

вземане на решения относно това дали 

желаят или не на тяхната територия да 

се отглеждат генетично модифицирани 

култури, без да се променя 

разрешителната система на Съюза за 

ГМО и независимо от мерките, които 

държавите-членки имат право да 

предприемат в съответствие с член 26а 

от Директива 2001/18/EО за избягване 

на случайното наличие на ГМО в други 

продукти. 

(6) Във връзка с това е целесъобразно в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност на държавите-членки да 

бъде предоставена по-голяма гъвкавост 

при вземане на решения относно това 

дали желаят или не на тяхната 

територия да се отглеждат генетично 

модифицирани култури, без да се 

променя разрешителната система на 

Съюза за ГМО и независимо от мерките, 

които държавите-членки са задължени 

да предприемат в съответствие с член 

26а от Директива 2001/18/EО за 

избягване на случайното наличие на 

ГМО в други продукти на своя 

територия и в граничните райони със 

съседните държави-членки. 

Изменение  7 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 7  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Следователно на държавите-членки 

следва да се разреши да приемат мерки 

за ограничаването или забраната на 

отглеждането на всички или конкретни 

ГМО на цялата своя територия или на 

части от нея и съответно да изменят 

тези мерки както считат за 

(7) Следователно на държавите-членки 

следва да се разреши да приемат мерки, 

за всеки отделен случай, за 

ограничаването или забраната на 

отглеждането на отделни ГМО, на 

конкретни групи ГМО или на всички 

ГМО на цялата своя територия или на 



 

RR\865264BG.doc 11/60 PE456.911v02-00 

 BG 

целесъобразно на всеки етап от процеса 

на разрешаване, подновяване или 

изтегляне от пазара на съответните 

ГМО. Това следва също да се прилага и 

по отношение на генетично 

модифицирани семена и посадъчен 

материал, пуснати на пазара съгласно 

съответното законодателство за 

търговия със семена и посадъчен 

материал, и по-специално в 

съответствие с директиви 2002/53/EО и 

2002/55/EО. Мерките следва да се 

отнасят само до отглеждането на ГМО, 

но не и до свободното му обръщение и 

вноса на генетично модифицирани 

семена и посадъчен материал като 

продукти или съставка на продукти, и 

реколтата от тях. По същия начин те 

не следва да засягат отглеждането на 

сортове семена и посадъчен 

материал, които не са генетично 

модифицирани и в които е установено 

наличието на случайни или 

технически неизбежни следи от 

разрешени в ЕС ГМО. 

части от нея и съответно да изменят 

тези мерки, както считат за 

целесъобразно, на всеки етап от процеса 

на разрешаване, подновяване или 

изтегляне от пазара на съответните 

ГМО. Отглеждането е тясно 

свързано с ползването на земите и с 

опазването на фауната и флората, по 

отношение на които държавите-

членки запазват важни правомощия. 

Възможността за приемане на тези 

мерки следва също да се прилага и по 

отношение на генетично модифицирани 

семена и посадъчен материал, пуснати 

на пазара съгласно съответното 

законодателство за търговия със семена 

и посадъчен материал, и по-специално в 

съответствие с директиви 2002/53/EО и 

2002/55/EО. Мерките следва да се 

отнасят само до отглеждането на ГМО, 

но не и до свободното му обръщение и 

вноса на генетично модифицирани 

семена и посадъчен материал като 

продукти или съставка на продукти, и 

реколтата от тях. Тези мерки следва да 

предоставят на съответните 

стопански субекти, включително 

растениевъдите, достатъчно време за 

адаптация. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 8  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) В съответствие с правната рамка за 

разрешаване на ГМО нивото на защита 

на човешкото здраве и здравето на 

животните и на околната среда, за което 

е взето решение на равнище ЕС, не 

може да бъде преразгледано от дадена 

държава-членка и този факт не трябва 

да се променя. Държавите-членки обаче 

могат да приемат мерки за 

ограничаването или забраната на 

(8) В съответствие с правната рамка за 

разрешаване на ГМО нивото на защита 

на човешкото здраве и здравето на 

животните и на околната среда, за което 

е взето решение на равнище ЕС, не 

може да бъде преразгледано от дадена 

държава-членка и този факт не трябва 

да се променя. Държавите-членки обаче 

могат да приемат мерки за 

ограничаването или забраната на 
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отглеждането на всички или конкретни 

ГМО на цялата своя територия или на 

части от нея на основания, свързани с 

обществения интерес, които са 

различни от уредените в 

хармонизираните правила на ЕС, 

предвиждащи процедури за отчитане 

на рисковете, които могат да бъдат 

породени за здравето и околната среда 

от ГМО, предназначени за 

отглеждане. Освен това тези мерки 

трябва да са в съответствие с 

Договорите, особено по отношение на 

принципа за недискриминация между 

национални и ненационални продукти, 

и с членове 34 и 36 от Договора за 

функционирането на ЕС, както и със 

съответните международни 

задължения на Съюза, особено в 

контекста на Световната търговска 

организация. 

отглеждането на всички или конкретни 

ГМО на цялата своя територия или на 

части от нея на основания, свързани с 

обществения интерес. Тези мерки 

могат да почиват на основания, 

свързани с околната среда или други 

основателни фактори като социално-

икономическото въздействие, които 

биха могли да възникнат от 

съзнателното освобождаване на ГМО 

в околната среда или пускането им на 

пазара, ако тези фактори не са били 

разгледани като част от 

хармонизираната процедура, 

предвидена в Част В от Директива 

2001/18/ЕО, или в случай на 

продължаваща научна несигурност. 

Тези мерки следва надлежно да бъдат 

обосновани с научни основания, 

свързани с управлението на риска или 

други основателни фактори , които 

биха могли да възникнат от 

съзнателното освобождаване на ГМО 

в околната среда, или други 

основателни фактори. Освен това тези 

мерки следва да са пропорционални и в 

съответствие с Договорите, особено по 

отношение на принципа за 

недискриминация между национални и 

ненационални продукти, и с членове 34 

и 36 от Договора за функционирането на 

ЕС. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 8 a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Ограничения или забрани на 

отглеждането на конкретни ГМО от 

държавите-членки не следва по 

никакъв начин да предотвратяват 

или ограничават използването на 

разрешени ГМО от други държави-

членки, при условие че са предприети 
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ефективни мерки за предотвратяване 

на трансграничното замърсяване. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 9  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Предвид принципа на субсидиарност 

целта на настоящия регламент не е да 

хармонизира условията за отглеждане в 

държавите-членки, а да предостави 

свобода на държавите-членки да се 

позовават на основания, които са 

различни от научната оценка на 

рисковете за здравето и околната 

среда, за да забраняват отглеждането на 

ГМО на своя територия. Освен това 

една от целите на Директива 98/34/EО 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 22 юни 1998 година за определяне на 

процедура за предоставяне на 

информация в областта на техническите 

стандарти и регламенти, а именно да се 

позволи на Комисията да приема 

задължителни актове на равнище ЕС, 

няма да бъде постигната при 

съществуването, по силата на 

посочената директива, на систематично 

нотифициране относно мерките, 

предприети от държавите-членки. Освен 

това тъй като мерките, които 

държавите-членки могат да приемат по 

реда на настоящия регламент, не могат 

да се отнасят до пускането на ГМО на 

пазара и така условията за пускането на 

разрешени по силата на 

съществуващото законодателство ГМО 

на пазара не се променят, системата за 

нотифициране по силата на Директива 

98/34/EО изглежда не е най-

подходящото средство за получаване на 

информация от Комисията. Ето защо 

чрез дерогация Директива 98/34/ЕО 

следва да не се прилага. Една по-

(9) Предвид принципа на субсидиарност 

целта на настоящия регламент не е да 

хармонизира условията за отглеждане в 

държавите-членки, а да предостави 

свобода на държавите-членки да 

ограничават или забраняват 

отглеждането на ГМО на своя територия 

на основания, свързани с околната 

среда или други основателни фактори 

като социално-икономическото 

въздействие, които биха могли да 

възникнат от съзнателното 

освобождаване на ГМО в околната 

среда или пускането им на пазара, ако 

тези фактори не са били разгледани 

като част от хармонизираната 

процедура, предвидена в Част В от 

Директива 2001/18/ЕО, или в случай 

на продължаваща научна 

несигурност. Освен това една от целите 

на Директива 98/34/EО на Европейския 

парламент и на Съвета от 22 юни 1998 

година за определяне на процедура за 

предоставяне на информация в областта 

на техническите стандарти и 

регламенти, а именно да се позволи на 

Комисията да приема задължителни 

актове на равнище ЕС, няма да бъде 

постигната при съществуването, по 

силата на посочената директива, на 

систематично нотифициране относно 

мерките, предприети от държавите-

членки. Освен това тъй като мерките, 

които държавите-членки могат да 

приемат по реда на настоящия 

регламент, не могат да се отнасят до 

пускането на ГМО на пазара и така 
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опростена система за нотифициране на 

националните мерки преди тяхното 

приемане би представлявала по-

подходящо средство за това Комисията 

да бъде информирана относно тези 

мерки. С цел поддържане на 

информираността мерките, които 

държавите-членки възнамеряват да 

приемат, следва да бъдат съобщени 

заедно с мотивите за тях на Комисията и 

на другите държави-членки един месец 

преди приемането им. 

условията за пускането на разрешени по 

силата на съществуващото 

законодателство ГМО на пазара не се 

променят, системата за нотифициране 

по силата на Директива 98/34/EО 

изглежда не е най-подходящото 

средство за получаване на информация 

от Комисията. Ето защо чрез дерогация 

Директива 98/34/ЕО следва да не се 

прилага. Една по-опростена система за 

нотифициране на националните мерки 

преди тяхното приемане би 

представлявала по-подходящо средство 

за това Комисията да бъде информирана 

относно тези мерки. С цел поддържане 

на информираността мерките, които 

държавите-членки възнамеряват да 

приемат, следва да бъдат съобщени 

заедно с мотивите за тях на Комисията и 

на другите държави-членки един месец 

преди приемането им. 

 

 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 9 б (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9б) Ограничения или забрани за 

отглеждането на ГМО от държави-

членки не следва да предотвратяват 

провеждането на биотехнологични 

изследвания, при условие че при 

провеждането на такива изследвания 

се съблюдават всички необходими 

мерки за безопасност. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка -1 (нова)  

Директива 2001/18/ЕО 

Член 22 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Директива 2001/18/ЕО се изменя, 

както следва: 

 (-1) Член 22 се заменя със следното: 

 „Член 22 

 Свободно разпространение 

 Без да се накърняват разпоредбите на 

член 23 или член 26б, държавите-

членки не могат да забраняват, 

ограничават или възпрепятстват 

пускането на пазара на ГМО като 

продукти или като съставка на 

продукти, които отговарят на 

изискванията на настоящата 

директива.“ 

Обосновка 

Член 22 не следва да изключва възможността за държавите-членки да приемат 

правила във връзка с ограничаването или забраняването на отглеждането на ГМО на 

тяхна територия в съответствие с новия член 26б. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка -1 a (нова)  

Директива 2001/18/ЕО 

Член 25 – параграф 5 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Директива 2001/18/ЕО се изменя, 

както следва: 

 (-1a) В член 25 се добавя следният 

параграф: 

 „5а. Без да се засяга защитата на 

правата на интелектуална 

собственост, достъпът до 

материали, необходими за независими 

изследвания на потенциалните 

рискове от ГМО, като например 
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семена, не следва да се ограничава или 

възпрепятства.“ 

Обосновка 

През декември 2008 г. Съветът по въпросите на околната среда заключи, че 

„независимите изследователи следва да получават достъп до всички необходими 

материали, докато се съблюдават правата на интелектуална собственост“. 

Понастоящем често е невъзможно независими изследователи да провеждат 

изследвания на генетично модифицирани сортове, тъй като достъпът до генетично 

модифициран материал е ограничен и земеделските производители са задължени да не 

предоставят генетично модифициран материал за изследователски цели. С цел 

държавите-членки да имат възможност да изследват съвместимостта на определен 

генетично модифициран сорт със специфична приемаща среда, достъпът до 

генетично модифициран материал не трябва да се ограничава. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка -1 б (нова)  

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Директива 2001/18/ЕО се изменя, 

както следва: 

 -1б) Член 26 а, параграф 1 се заменя 

със следния текст: 

 „1. Държавите-членки вземат мерки, 

за да избегнат случайното наличие на 

ГМО в други продукти на своя 

територия и на територията на 

други държави-членки.“ 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка 1   

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 1 – уводна част  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите-членки могат да приемат 

мерки за ограничаване или забрана на 

Държавите-членки могат да приемат, 

отделно за всеки конкретен случай 
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отглеждането на всички или конкретни 

ГМО, разрешени в съответствие с Част 

В от настоящата директива или 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 и 

състоящи се от генетично 

модифицирани сортове, пуснати на 

пазара в съответствие със съответното 

законодателство на ЕС за търговия със 

семена и посадъчен материал, на цялата 

своя територия или на части от нея, при 

условие че: 

,мерки за ограничаване или забрана на 

отглеждането на конкретни ГМО, на 

група ГМО, определена съгласно вида 

на културата, или на всички ГМО 
разрешени в съответствие с Част В от 

настоящата директива или Регламент 

(ЕО) № 1829/2003 и състоящи се от 

генетично модифицирани сортове, 

пуснати на пазара в съответствие със 

съответното законодателство на ЕС за 

търговия със семена и посадъчен 

материал, на цялата своя територия или 

на части от нея, при условие че: 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка 1  

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 1 – буква a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) тези мерки почиват на основания, 

които са различни от попадащите в 

обхвата на оценката на 

неблагоприятните последици за 

здравето и околната среда, които 

могат да възникнат от съзнателното 

освобождаване на ГМО в околната 

среда или пускането им на пазара; 

а) тези мерки почиват на 

 i) научно обосновани основания, 

свързани с последиците за околната 

среда, които могат да възникнат от 

съзнателното освобождаване на ГМО в 

околната среда или от пускането им на 

пазара, допълващи въздействията 

върху околната среда, разгледани по 

време  на научната оценка на 

въздействието върху околната среда, 

проведена в съответствие с част В 

от настоящата директива, или 

основания, свързани с управлението на 

риска. Тези основания могат да 

включват:  
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 – предотвратяване на развитието на 

устойчивост 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 

неблагоприятни въздействия върху 

местната околна среда или здравето, 

причинени от промени в земеделските 

практики, свързани с отглеждането 

на ГМО; 

 – съхраняване и развитие на 

земеделски практики, които 

предлагат най-добра възможност за 

съчетаване на производителността и 

устойчивостта на екосистемите;  

 

 – запазване на местното биологично 

разнообразие, включително 

определени местообитания и 

екосистеми, или определени видове 

природни и ландшафтни 

характеристики;   

 – липса на подходящи данни или 

наличие на противоречиви данни, или  

продължаваща научна несигурност 

относно потенциалните 

неблагоприятни последици от 

освобождаването на ГМО в околната 

среда за дадена държава-членка или 

регион, включително по отношение 

на биологичното разнообразие; 

 ii) основания, свързани със социално-

икономическото въздействие. Тези 

основания могат да включват:  

 

 – неосъществимост или висока цена 

на мерките за съвместно 

съществуване или невъзможност за 

прилагане на мерки за съвместно 

съществуване поради специфични 
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географски условия, например малки 

острови или планински райони; 

 – необходимост от опазване на 

разнообразието на 

селскостопанското производство; 

 – необходимост от гарантиране на 

чистота на семената; 

 iii) други основания, които могат да 

включват ползването на земите и 

благоустройството на територията 

или други основателни фактори; 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка 1 
Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 1 – буква a a (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) в случаите, когато тези мерки 

засягат култури, които вече са 

разрешени на равнището на Съюза, 

държавите-членки гарантират, че 

земеделските производители, които 

отглеждат такива култури законно, 

разполагат с достатъчно време, за да 

приключат текущия селскостопански 

сезон; 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка 1   
Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 1 – буква a б (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) тези мерки зачитат местните 

земеделски и културни традиции; 
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Изменение  19 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 1 – буква a в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ав) предварително са били обект на 

публични консултации с минимална 

продължителност от тридесет дни. 

Обосновка 

 

За да могат компетентните национални органи да вземат решения на основата на 

подходяща информация, необходимо е заинтересованите страни да могат да 

изкажат своите забележки преди приемането на мерки, които могат да окажат 

влияние върху различни сектори. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) те са в съответствие с Договорите.  б) те са в съответствие с Договорите, и 

по-специално с принципа на 

пропорционалност. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 1 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите-членки правят всяка 

такава мярка публично достояние за 

засегнатите стопански субекти, 

включително растениевъдите, най-
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малко три месеца преди началото на 

земеделския сезон. В случай че 

съответният ГМО е разрешен по-

малко от три месеца преди началото 

на земеделския сезон, държавите-

членки правят тези мерки публично 

достояние в момента на приемането 

им. 
 

Изменение  22 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 1 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите-членки приемат тези 

мерки за максимален срок от пет 

години и ги преразглеждат при 

подновяването  на разрешението за 

ГМО.   
 

Изменение  23 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка 1  

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Чрез дерогация от Директива 98/34/EО и 

с цел поддържане на информираността 

държавите-членки, които възнамеряват 

да приемат обосновани мерки по силата 

на настоящия член, следва да уведомят  

за тях другите държави-членки и 

Комисията един месец преди 

приемането им.“ 

Чрез дерогация от Директива 98/34/EО и 

с цел поддържане на информираността 

държавите-членки, които възнамеряват 

да приемат мерки по силата на 

настоящия член, следва да уведомят за 

тях другите държави-членки и 

Комисията един месец преди 

приемането им. 

Обосновка 

Прилагателното „обосновани“ не е необходимо. То е субективно и може ненужно да 

ограничи възможностите за държавите-членки. 
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Изменение  24 

Предложение за регламент - акт за изменение  

Член 1 – точка 1 a (нова)  

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a) Добавя се следният член: 

 „Член 26ба 

 Изисквания за отговорност 

 Държавите-членки установяват 

обща задължителна система за 

финансова отговорност и финансови 

гаранции, например чрез 

застраховане, която се прилага за 

всички стопански субекти 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.“ 

Обосновка 

Ако в различните държави-членки се прилагат различни правила за отглеждане, 

тогава е дори по-важно всяка държава-членка да е въвела строга система с цел 

гарантиране, че замърсителят плаща за нежеланите последствия или вреди. Към 

момента земеделските производители, отглеждащи традиционни или биологични 

култури, често не са достатъчно защитени от евентуално заразяване с ГМО. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 б (нова) 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б) Добавя се следният член: 

 „Член 26 бб 
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 Обозначаване върху етикета „без 

ГМО” 

 Комисията предлага хармонизирани 

условия, при които стопанските 

субекти могат да си служат с 

формулировки, отнасящи се до 

отсъствието на ГМО в продуктите.” 

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 

избягнати 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  26 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият регламент влиза в сила на 

[…] ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. 

Настоящият регламент влиза в сила на 

двадесетия ден след публикуването му 

в Официален вестник на Европейския 

съюз. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

1.- Контекст 

 

Директива 2001/18 на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно 

съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми (ГМО) в околната 

среда и Регламент (ЕО) №1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 

септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи определят 

изключително строга рамка, която, при условие че се прилага правилно, може да даде 

възможност за високо равнище на защита на човешкия живот и здраве, здравето и 

благосъстоянието на животните, на околната среда и на интересите на потребителите, 

като в същото време гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар. 

Директивата не позволява разрешаване за пускане на пазара на ГМО, докато не се 

извърши конкретна оценка на рисковете за околната среда, в съответствие с 

принципите, определени в приложение II, въз основа на предоставената от 

нотифициращото лице информация, уточнена в приложение III. Приложение II, което 

определя принципите, приложими при оценката на рисковете за околната среда, 

изисква отчитане на преките и косвените, непосредствените и забавените последици, 

както и анализ на кумулативните дългосрочни последици, свързани с освобождаването 

в околната среда и пускането на пазара на ГМО. „Кумулативните дългосрочни 

последици“ се отнасят до въздействието, което би имала кумулацията на разрешения 

върху човешкото здраве и околната среда, по-специално върху флората и фауната, 

плодородността на почвата, разграждането на органичен материал в почвата, 

хранителната верига на човека или на животните, биологичното разнообразие, здравето 

на животните и върху проблемите, свързани с резистентността към антибиотици. 

 

В своите приложения II и III директивата уточнява необходимостта да се направят 

проучвания относно условията на освобождаване и относно приемащата околна среда, 

като се включи задълбочено проучване на приемащите терени, в рамките на които е 

предвидено отглеждането, както и информацията относно взаимодействията между 

ГМО и околната среда. 

 

Приложения III и IV изискват информация относно плановете за наблюдение, контрол, 

третиране на отпадъците и спешни действия при аварии, включващи техники за 

наблюдение, налагани на освобождаването в околната среда ограничения, третирането 

на отпадъците и най-вече планове за спешни действия, позволяващи въвеждането на 

методи за обеззаразяване на засегнатите райони, за изолацията на площите, за защита 

на човешкото здраве и на околната среда в случай на появя на нежелани последици. 

 

Освен това в член 19, озаглавен „Съгласие“, Директива 2001/18 уточнява, че когато за 

даден ГМО е било дадено съгласие за пускане на пазара, той може да бъде използван 

без допълнителна нотификация, доколкото специфичните условия за употреба и 

природната среда и/или географски райони, предвидени в тези условия, строго се 

спазват. 

 

2 - Цели на предложението на Комисията 
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Това предложение се появява в контекст на упорито противопоставяне от страна на 

европейското обществено мнение на освобождаването на ГМО в околната среда и 

тяхното използване в сферата на селското стопанство. Според последното проучване на 

Евробарометър по въпроса, публикувано през октомври 2010 г., 61% от европейците 

считат, че „генетично модифицираните храни будят у тях безпокойство“, като същият 

процент (61%) не са съгласни с идеята, че развитието на храненето с ГМО следва да се 

насърчава. Само 21% са съгласни (срещу 58% несъгласни) с твърдението, че 

„генетично модифицираните храни са безопасни за бъдещите поколения“. По-малко от 

една четвърт от европейците (23%) са съгласни с идеята, че „генетично 

модифицираните храни не са вредни за околната среда“; повече от 53% не са съгласни с 

това твърдение (една четвърт „не могат да преценят“). И накрая, в никоя страна 

мнозинството от запитаните не са съгласни с твърдението, че отглеждането на ГМО е 

полезно за националната икономика. 

 

Липсата на доверие на европейското обществено мнение по отношение на ГМО в 

селското стопанство е на първо място свързана с неправилното прилагане на Директива 

2001/18. В действителност предвидените проучвания не се правят от заявителите, 

независимо дали става въпрос за проучванията относно дългосрочните последици, 

предварителните проучвания относно приемащите терени или отчитането на социално-

икономическите въздействия. 

 

Изискванията на директивата в областта на оценката на риска не се спазват и тези 

празноти по отношение на прилагането се дължат на противопоставянето на някои 

държави-членки на отглеждането на ГМО на тяхната територия. Тук е необходимо да 

се припомни, че отглеждането и освобождаването на трансгенетични растения на 

територията е въпрос, различен от въпросите за съгласие за пускане на пазара и за 

потреблението, за свободното движение на стоки и продукти, които не са засегнати от 

настоящия текст. 

 

В единодушно приети заключения на 4 декември 2008 г. Съветът призова да се засили 

екологичната оценка и системата за наблюдение; той отбеляза, че мандатът, 

предоставен от Европейската комисия на EОБХ, включва подробна оценка на 

дългосрочните последици на генетично модифицираните растения за околната среда, 

както и разширяването на подробната оценка на риска. 

 

Съветът, в съответствие със законодателството, призовава по-специално да се отчитат 

потенциалните последици на генетично променените растения за приемащата околна 

среда, определянето на географските зони на Европейския съюз, в които тези генетично 

модифициране растения биха могли да бъдат освобождавани, тъй като изборът на 

техниките позволява да се оценят възможните дългосрочни последици, в това число 

експерименталните методи. Съветът също така поиска по-стриктно определяне на 

критериите и на изискванията за оценката на генетично модифицираните растения, с 

необходимостта да се гарантира единство между оценките на риска, който 

представляват генетично модифицираните растения, произвеждащи активни вещества, 

посочени в Директива 91/414/ЕО, и оценките на риска на съответните продукти за 

растителна защита. 
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Съветът също така изиска да бъде извършвано и оповестявано редовно и задълбочено 

наблюдение от страна на притежателите на разрешителни, за да се откриват 

потенциалните нежелани последици, предвидени от директивата. Дейностите по 

наблюдение следва да се разработят, а резултатите да се изпращат на Комисията и да се 

предоставят на обществеността. До днес обаче не е извършено нито едно сериозно 

проучване на наблюдението и не са въведени системите за контрол. 

 

Съветът призова също така да бъде представен доклад относно прилагането на 

директивата, който да съдържа и оценка на социално-икономическите последици от 

съзнателното освобождаване в околната среда и от пускането на пазара на ГМО, за да 

може до месец юни 2010 г. да бъде представен доклад. И накрая, Съветът изрази 

желанието си да бъде подобрено на функционирането на EОБХ. 

 

Преди известно време беше уточнено, че държавите-членки биха могли да засилят 

възможностите си за даване на свое становище относно предоставяната от 

нотифициращото лице допълнителна информация; че може да бъде създадена широка 

мрежа от научни организации; че е необходимо да могат да бъдат откривани и 

разисквани потенциалните източници на различия между научни становища; че е 

нужно рисковете да са обект на системно и независимо изследване и че независимите 

изследователи трябва да имат достъп до всички необходими документи. Въпреки това, 

бяха извършени малко независими проучвания относно рисковете. От друга страна, 

въпреки че бяха разкрити очевидни конфликти на интереси, изглежда е време да се 

направи реформа на процедурите за предоставяне на експертизи от EОБХ; такава обаче 

все още не е проведена. 

 

В резултат на това проявената от страна на определени държави-членки съпротива 

изглежда напълно оправдана поради тези разминавания и празноти в ефективното 

прилагане на Директива 2001/18, а следователно и на Регламент 1829/2003. 

 

Ето защо преди всичко е важно отново да се влезе във фаза на ефективно прилагане на 

съществуващите текстове относно оценката на риска. 

 

 

3 – Правни елементи на предложението 

 

В този контекст проектът за регламент на Комисията за даване на правомощие на 

държавите-членки по отношение на използването на тяхната територия за целите на 

отглеждането на ГМО преследва желана цел. Той трябва да бъде съчетан с изготвянето 

на нови насоки относно оценката на рисковете за здравето и за околната среда, които е 

наложително най-после да дадат възможност за ефективно прилагане на правилата, 

определени от Директива 2001/18 и нейното приложение II. Това предложение трябва 

да се разбира и в контекста на член 19, параграф 1 от директивата, който предвижда 

специфични условия за употреба, във връзка с които държавите-членки трябва да бъдат 

по-взискателни. 

 

На първо място формулировката на проекта за регламент не може да се свежда до 

определянето по метода на отрицанието на основанията, които могат да бъдат 

приведени от държавите-членки. Съответните становища на правните служби на 



 

RR\865264BG.doc 27/60 PE456.911v02-00 

 BG 

Съвета и на Парламента изразиха силни резерви относно законосъобразността на 

националните мерки, които могат да бъдат взети от държавите-членки въз основа на 

основания, които са съвсем далече от екологичните съображения, като например 

обществения морал, обществения ред или етиката. Освен това е време да се признае, че 

оценката на рисковете за околната среда, провеждана на равнище на Общността, не 

може да бъде изчерпателна поради многообразието на европейските екосистеми и на 

възможните преки или косвени въздействия. 

 

За да се спазват правилата на вътрешния пазар и общностните оценки– при условие че 

необходимите реформи могат да възстановят доверието в експертната група по ГМО на 

ЕОБХ – посочваните от държавите-членки основания трябва да останат допълващи по 

отношение на основанията на ЕОБХ. Посочваните от държавите-членки причини не 

могат обаче да изключват екологични или агроекологични основания, в частност от 

местно или регионално естество, които не са били обект на общностна оценка. 

Посочваните от държавите-членки причини неизбежно ще се опират, поне отчасти, на 

научни данни, независимо дали се отнасят за въздействие върху околната среда или за 

друго въздействие. 

 

Разграничаването, което Комисията прави в своя обяснителен меморандум между 

„научна“ оценка, извършена на равнище на Общността, от една страна, и основания, 

които са напълно откъснати от научния дебат относно въздействието върху околната 

среда, от друга страна, е опростенческо и не отчита сложността на взаимодействието 

между оценката на риска и управлението на риска. Това разграничаване пренебрегва 

също така факта, че липсата на отчитане на несигурността в науката, което все пак е 

предвидено в текстовете, може да попречи на вземането на подходящи решения за 

управлението на риска, дори на прилагането на принципа на предпазливост. 

Независимо дали става въпрос за въздействието на използването на хербицид, свързан с 

генетично модифицирано растение, резистентно към този хербицид, за въздействието 

на промяната в земеделските практики в резултат от използването на ГМО или за риска 

от появяване на резистентност на вредни насекоми към Bt-токсин в даден регион, 

всички тези аспекти предполагат оценка на научни данни – или на тяхната 

недостатъчност – свързани с въздействието върху околната среда. 

 

По въпроса за заразяването на традиционното или биологичното земеделие с ГМО, 

наричано още „съвместно съществуване“, Комисията винаги е оправдавала своя отказ 

да предлага законодателни актове на общностно равнище с многообразието на 

земеделските практики, на климата и географските особености между държавите-

членки и в самите тях. Това многообразие съществува и в екосистемите и приемащата 

околна среда и оправдава, според същата логика, прилагането на субсидиарността по 

отношение на отглеждането на ГМО. 

 

И накрая, за да се промени настоящата ситуация на липса на проучвания, при това 

изисквани от текстовете, е необходимо да се засили правомощието на държавите-

членки в случай на недостиг на важни данни относно въздействието върху 

националната, регионална и/или местна територия. Трябва да се зачитат правата на 

държавите-членки що се отнася до използването на собствената им територия, тема, 

която е свързана със субсидиарността и по никакъв начин не поставя под съмнение 

правилата относно вътрешния пазар и свободното движение на стоки и продукти на 
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територията на Съюза. 

 

Високото равнище на защита на човешкото здраве и на околната среда, посочено както 

в Директива 2001/18, така и в други текстове на Общността, може да бъде достигнато 

само ако държавите-членки могат ефективно и при отчитане на особеностите на своята 

територия, земеделските си методи и избора си на териториално устройство да 

разполагат с всички необходими проучвания по отношение на приемащата среда, от 

една страна, и по отношение на условията на плановете за наблюдение, от друга страна. 

 

И накрая, целесъобразно е предприеманите от държавите-членки мерки да се прилагат 

по-скоро към даден ГМО или при необходимост към група ГМО със сходни 

характеристики, отколкото към всички ГМО. Тези мерки трябва да бъдат обосновани. 

Освен това, евентуалното отглеждане на ГМО не би трябвало води до допълнителни 

разходи за производителите от традиционното или биологичното земеделие. Ето защо е 

целесъобразно държавите-членки да имат задължението да предприемат мерки, 

предназначени за избягване на наличието на ГМО в други продукти; особено внимание 

следва да се обърне на евентуалните трансгранични заразявания. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО 
ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ 

15.3.2011 

Г-н Jo Leinen 

Председател 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

БРЮКСЕЛ 

Относно: Становище по правното основание на предложението за регламент 

на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 

2001/18/EО по отношение на възможността на държавите-членки да 

ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя 

територия(COM(2010)375 окончателен) 

Уважаеми господин Председател, 

С писмо от 10.3.2011 г. Вие сезирахте комисията по правни въпроси съгласно член 37, 

параграф 2 от правилника, за разглеждане правилността  на правното основание на 

въпросното предложение на Комисията. 

Контекст 

 

Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 година 

относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в 

околната среда1 и  Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 

от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи2 

установяват хармонизирана система за оценка на риска по отношение на екологичните 

и здравни фактори, свързани с разрешаването на генетично модифицирани организми, 

и определят подробни процедурни правила за последващото им разрешаване за 

търговско предлагане. Директива 2001/18/ЕО също съдържа разпоредби относно 

съзнателното освобождаване3 на ГМО за цели, различни от пускането на пазара4 (напр. 

                                                 
1 ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1. 
2 ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1. 
3
„Съзнателното освобождаване“ е определено в член 2, параграф 3 от директивата, който гласи: 

„"съзнателно освобождаване" означава всяко съзнателно въвеждане в околната среда на ГМО или 

комбинация от ГМО, за които не се използват специфични мерки за ограничаване на контакта им с 

околната среда и за осигуряване на високо ниво на безопасност за човешкото здраве и околната среда“. 
4 „"пускане на пазара" означава предоставяне на разположение на трети страни срещу заплащане или 

безплатно; 

следните действия не се считат за пускане на пазара: 

- предоставяне на генетично модифицирани микроорганизми за дейности, регулирани от Директива 

90/219/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно работа с генетично модифицирани микроорганизми 
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за отглеждане). Процедурата за разрешаване е по същество следната: i) заявление за 

разрешение, включващо оценка на екологичните и здравни рискове, се представя от 

заявителя на компетентния орган на държавата-членка; ii) компетентният орган издава 

доклад за оценка на риска. Другите държави-членки могат да представят възражения, в 

който случай Комисията се намесва в процедурата. Ако няма възражения, ГМО се 

разрешават на национално равнище, докато в най-обичайния случай на възражения и 

различаващи се оценки ГМО се разрешават от Комисията. Член 22 от директивата 

определя „клаузата за свободно движение“, която забранява на държавите-членки да 

ограничават пускането на пазара на ГМО, разрешени съгласно директивата. Съгласно 

член 23 от директивата, държавите-членки могат да ограничават или забраняват 

употребата и/или продажбата на ГМО по причини, свързани със здравето и с околната 

среда, само в случай че се получи нова информация относно рисковете за здравето и за 

околната среда след разрешаването на даден ГМО. Регламент № 1829/2003 съдържа 

подобни разпоредби за разрешаването на ГМО, използвани за храни и фуражи, за храни 

и фуражи, съдържащи или състоящи се от ГМО, и храни и фуражи, произведени от или 

съдържащи съставки, произведени от ГМО. В това отношение регламентът е lex 

specialis, що се отнася до разрешаването на ГМО, свързани с храните и фуражите.  

 

Също следва да се отбележи, че директивата и регламентът установяват нормативна 

уредба за разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО), която е изцяло 

приложима към ГМО, които ще се използват с цел отглеждане в целия ЕС като семена 

или друг посадъчен материал.  По силата на тези законодателни актове ГМО, 

предназначени за отглеждане, следва да се подлагат на отделна оценка на риска, преди 

да бъдат разрешени за пускане на пазара на Съюза. Целта на разрешителната процедура 

е да гарантира високо ниво на защита на човешкия живот и здраве, здравето и 

благосъстоянието на животните, интересите на околната среда и потребителите, като 

гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар. 

 

На 13 юли 2010 г. Комисията излезе с предложение за изменение на Директива 

2001/18/ЕО, що се отнася до възможността на държавите-членки да приемат мерки за 

ограничаване или забрана на отглеждането на всички или на отделни ГМО на цялата си 

територия или на части от нея. На същата дата Комисията публикува Съобщение 

относно свободата на държавите-членки да вземат решения за отглеждането на 

генетично модифицирани култури1, в което  обяснява причините за своето 

предложение да въведе по-гъвкав подход съгласно действащото законодателство по 

отношение на отглеждането на ГМО.   

 

В Съвета създадената от КОРЕПЕР ad hoc работна група, която да разгледа 

предложението, установи много въпроси и основания за загриженост, включително и 

                                                                                                                                                         
в контролирани условия, включително сбирки от култури; 

- предоставяне на ГМО, различни от микроорганизмите, посочени в първото тире, за да бъдат 

използвани изключително за дейности, при които се използват строги предпазни мерки за ограничаване 

на контакта им и предоставяне на високо равнище на безопасност за човешкото здраве и околната 

среда; мерките следва да се основават на същите принципи за предпазване като тези, посочени в 

Директива 90/219/ЕИО; 

- предоставяне на ГМО, за да бъдат използвани изключително за съзнателно освобождаване в 

съответствие с изискванията, посочени в част Б от настоящата директива“. 
1 COM(2010)0380. 
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избора на правно основание. В отговор правната служба на Съвета даде становище1, в 

което се стига до заключението, че предложението в настоящия си вид не е правилно 

основано на член 114 от ДФЕС.  Комисията заяви категорично несъгласие с това 

заключение2.  

 

Правната служба на Парламента разгледа въпроса по ваше искане и в нейното 

становище от 17 ноември 2010 г. се съдържа следното заключение: „Правната служба 

не е открила основания, които да поставят под съмнение избора на член 114 от ДФЕС 

като правно основание за предложението.“ 

 

Докладчикът, Corinne Lepage, предлага правното основание да се смени, като се замени 

член 114 от ДФЕС с член 192 от ДФЕС (изменение 1)3. Докладчикът също предлага 

други изменения, които биха променили предложението на Комисията така, че 

предполагаемо да оправдават прибягването до член 192 от ДФЕС. 

 

I. Въпросното правно основание  
 

Предложението на Комисията се основава на член 114 от ДФЕС, който гласи следното: 

 

”Член 114 

(предишен член 95 от ДЕО)  

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 защитата на потребителите, 

Комисията приема за база високо равнище на защита, 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 

                                                 
1 По принцип за основанията, свързани с „дисхармонизирането“: вж. документ  15696/10 на Съвета. 
2 Работен документ, изготвен от службите на Комисията, от 19.11.2010 г. относно разглеждането на 

правните въпроси на отглеждането на ГМО (SEC(2010)1454 окончателен). 
3 PR\855067BG.doc 
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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.  

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 настоящия член.   

 

10. Посочените по-горе мерки за хармонизиране съдържат, в съответните случаи, 

защитна клауза, предоставяща на държавите-членки правото да приемат 
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временни мерки, основаващи се на една или повече неикономически причини, 

посочени в член 36 и подчинени на процедура на контрол от Съюза.” 

 

 

Докладчикът предлага това правно основание да се промени на член 192 от ДФЕС, 

който гласи следното: 

 

 

„Член 192 

(предишен член 175 от ДЕО)  

1. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 

обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и 

социален комитет и с Комитета на регионите, приемат решения относно 

действията, които Съюзът трябва да предприеме, за да постигне целите, посочени в 

член 191*.  

 

2. Чрез дерогация от процедурата за вземане на решение, предвидена в параграф 1 

и без да се накърнява член 114, Съветът с единодушие, в съответствие със 

специална законодателна процедура и след като се консултира с Европейския 

парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, 

приема:  

 

а) разпоредби предимно от фискален характер  

б) мерки, които се отнасят до:  

— градоустройството и устройството на територията,  

— количественото управление на водните ресурси или мерки, които се отнасят 

пряко или косвено до наличието на такива ресурси,  

— земеползването с изключение на управлението на отпадъците,  

в) мерки, които съществено влияят върху избора на държавите-членки между 

различни енергоизточници и общата структура на тяхното енергоснабдяване.   

Съветът, като действа с единодушие, по предложение на Комисията и след 

консултация с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и 

Комитета на регионите, може да позволи прилагането на обикновената 

законодателна процедура в областите, посочени в първата алинея.  

 

3. Програмите за действие от общ характер, които определят приоритетните 

цели, които трябва да бъдат постигнати, се приемат от Европейския парламент 

и Съвета, като действат в съответствие с обикновената законодателна 

                                                 
* Тези цели включват: „(-) опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда, (-) 

защита на здравето на хората, (-) разумно и рационално използване на природните ресурси, (-) 

насърчаване, на международно равнище, на мерки за справяне с регионални или световни проблеми на 

околната среда, и по-специално борбата с изменението на климата “.  
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процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет и Комитета 

на регионите.   

Мерките, необходими за изпълнението на тези програми, се приемат съгласно 

условията, предвидени в параграф 1 или в параграф 2, в зависимост от случая.   

 

 

4. Без да се засягат някои мерки, приети от Съюза, държавите-членки 

финансират и осъществяват политика в областта на околната среда.   

 

5. Без да се засяга принципът „замърсителят плаща“, ако мярка, основаваща се на 

разпоредбите на параграф 1, е свързана с разходи, които изглеждат непосилно 

големи за съответните органи в държава- членка, тази мярка предвижда 

разпоредби под формата на:   

— временни дерогации и/или  

—финансова подкрепа от Кохезионния фонд, създаден в съответствие с 

разпоредбите на член 177. " 

 

II. Изборът на правно основание на Комисията 

 

Комисията се е спряла на член 114 от ДФЕС. Предложението изменя Директива 

2001/18/ЕО, приета на основание на член 95 от ДЕО (понастоящем 114 от ДФЕС), като 

включва нов член 26б, който би предоставил на държавите-членки правно основание да 

приемат мерки за ограничаване или забрана на отглеждането на всички ГМО или на 

някои от тях, които са вече разрешени в съответствие с част В от директивата или 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на цялата им територия или на части от нея, при спазване 

на следните условия:   

 

„Член 26б 

Отглеждане 

Държавите-членки могат да приемат мерки за ограничаване или забрана на 

отглеждането на всички или конкретни ГМО, разрешени в съответствие с Част В от 

настоящата директива или Регламент (ЕО) № 1829/2003 и състоящи се от генетично 

модифицирани сортове, пуснати на пазара в съответствие със съответното 

законодателство на ЕС за търговия със семена и посадъчен материал, на цялата своя 

територия или на части от нея, при условие че: 

a) тези мерки почиват на основания, които са различни от попадащите в 

обхвата на оценката на неблагоприятните последици за здравето и околната 

среда, които могат да възникнат от съзнателното освобождаване на ГМО в 

околната среда или пускането им на пазара; 

и 

б) те са в съответствие с Договорите. 

Чрез дерогация от Директива 98/34/EО и с цел поддържане на информираността 

държавите-членки, които възнамеряват да приемат обосновани мерки по силата на 

настоящия член, следва да уведомят за тях другите държави-членки и Комисията 
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един месец преди приемането им.” 

 

В съображение 5 на предложението се казва, че: „Опитът показва, че отглеждането 

на ГМО е въпрос, на който държавите-членки обръщат в значителна степен сериозно 

внимание, както на централно ниво, така и на регионално и местно ниво. За разлика 

от въпросите, свързани с пускането на пазара и вноса на ГМО, които трябва да 

продължат да бъдат регулирани на равнище ЕС с цел закрила на вътрешния пазар, за 

отглеждането на ГМО се признава, че е въпрос със сериозно местно/регионално 

измерение. В съответствие с член 2, параграф 2 от ДФЕС държавите-членки следва 

да разполагат с възможността да приемат правила относно отглеждането на ГМО 

на своя територия след законното му разрешение за пускане на пазара на ЕС.” 

Съображение 6 на предложението уточнява следното: „Във връзка с това е 

целесъобразно в съответствие с принципа на субсидиарност на държавите-членки да 

бъде предоставена по-голяма свобода за вземане на решения относно това дали 

желаят или не на тяхната територия да се отглеждат генетично модифицирани 

култури, без да се променя разрешителната система на Съюза за ГМО и независимо 

от мерките, които държавите-членки имат право да предприемат в съответствие с 

член 26а от Директива 2001/18/EО за избягване на случайното наличие на ГМО в други 

продукти.” В съображение 7 на предложението също се казва, че: „Следователно на 

държавите-членки следва да се разреши да приемат мерки за ограничаването или 

забраната на отглеждането на всички или конкретни ГМО на цялата своя територия 

или на части от нея и съответно да изменят тези мерки, както считат за 

целесъобразно, на всеки етап от процеса на разрешаване, подновяване или изтегляне 

от пазара на съответните ГМО. Това следва също да се прилага и по отношение на 

генетично модифицирани семена и посадъчен материал, пуснати на пазара съгласно 

съответното законодателство за търговия със семена и посадъчен материал, и по-

специално в съответствие с директиви 2002/53/EО и 2002/55/EО. Мерките следва да 

се отнасят само до отглеждането на ГМО, но не и до свободното му обръщение и 

вноса на генетично модифицирани семена и посадъчен материал като продукти или 

съставка на продукти, и реколтата от тях. По същия начин те не следва да засягат 

отглеждането на сортове семена и посадъчен материал, които не са генетично 

модифицирани и в които е установено наличието на случайни или технически 

неизбежни следи от разрешени в ЕС ГМО.” Съображение 9 гласи следното: „Предвид 

принципа на субсидиарност целта на настоящия регламент не е да хармонизира 

условията за отглеждане в държавите-членки, а да предостави свобода на 

държавите-членки да се позовават на основания, които са различни от научната 

оценка на рисковете за здравето и околната среда, за да забраняват отглеждането 

на ГМО на своя територия. (...)“ 

Член 26б би се прилагал към ГМО, разрешени както съгласно Директива 2001/18/ЕО, 

така и съгласно Регламент № 1829/2003.  

 

ІІІ. Подход на Съда на ЕС: цел и съдържание на предлаганите мерки 

 

Някои принципи са видни от съдебната практика на Съда на ЕС. На първо място, като се 

имат предвид последиците от правното основание в материалноправен и процесуален 
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смисъл, изборът на правилното правно основание е с конституционно значение1.  

 

Изборът на правно основание на един акт не може да зависи единствено от убежденията 

на една институция с оглед на преследваната цел, а трябва „да се основава на 

обективни елементи, подлежащи на съдебен контрол“2, като например целта и 

съдържанието на мярката3.   

 

IV. Анализ 

 

Член 114 от ДФЕС: първоначалното правно основание 
 

Член 114 от ДФЕС предвижда приемане в съответствие с обикновената законодателна 

процедура на мерки, „които имат за цел създаването или функционирането на 

вътрешния пазар“.  Този член следва да се разглежда във връзка с член 26 от ДФЕС, 

който посочва свободното движение на стоки като основен принцип на установяването 

на вътрешния пазар.  Освен това следва да се отбележи член 114, параграф 3, който 

предвижда „високо равнище на закрила“ по отношение на мерките в областта на 

здравето, сигурността, защитата на околната среда и закрилата на потребителите.  

Параграфи 4–9 позволяват на държавите-членки да приемат национални мерки за 

въвеждане на обосновани забрани или ограничения върху вноса, износа или 

транзитното преминаване на стоки съгласно член 36 от ДФЕС, след като е приета мярка 

за хармонизиране.  Следователно параграфи 4–9 представляват важна квалификация на 

общата цел на члена за укрепване на установяването и функционирането на вътрешния 

пазар. 

 

Целта и съдържанието на мярката е да предостави свобода на държавите-членки да 

ограничават или да забраняват отглеждането на ГМО на своя територия на основания, 

различни от научната оценка на рисковете за здравето и околната среда. За тази цел 

новият член 26б позволява на държавите-членки да приемат мерки за ограничаване или 

забрана на отглеждането на ГМО, (i) разрешени в съответствие с част В от Директива 

2001/18/EО или Регламент (ЕО) № 1829/2003 и състоящи се от генетично 

модифицирани сортове, пуснати на пазара в съответствие със съответното 

законодателство на ЕС за търговия със семена и посадъчен материал, (ii) при следните 

условия:  „a) тези мерки почиват на основания, които са различни от попадащите в 

обхвата на оценката на неблагоприятните последици за здравето и околната среда, 

които могат да възникнат от съзнателното освобождаване на ГМО в околната 

среда или пускането им на пазара; както и б) те са в съответствие с Договорите“. 

Следователно предложението има за цел да изясни действащата нормативна уредба, 

като изрично дава на държавите-членки възможност за маневриране при забраняването 

или ограничаването на отглеждането на ГМО във всички случаи, които не са 

хармонизирани, т.е. не са свързани с оценката на неблагоприятните последици за 

здравето и околната среда. Оказва се, че предложението в действителност няма друга 

цел, освен въвеждане на известна „гъвкавост“ в съществуващата централизирана 

                                                 
1 Становище 2/00 Протокол от Картаген [2001] Сборник I-9713, параграф 5; Дело С-370/07 

Комисия/Съвет [2009] Сборник I-8917, параграфи 46-49; Становище 1/08, ГАТС [2009] Сборник I-11129, 

параграф 110. 
2 Дело 45/86 Комисия/Съвет [1987] Сборник 1493, параграф 11. 
3 Дело 89/86 Комисия/Съвет [1991] Сборник I-2867, параграф 10.   
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система на разрешаване на ГМО. По тази причина избраното от Комисията правно 

основание е правилно.  

 

Това заключение не е повлияно от факта, че добавената стойност на предложението на 

Комисията изглежда спорна, тъй като практическото прилагане на член 26б може да 

бъде считано само за ограничено.  В този контекст позоваването на Договорите в буква 

б) на този член може да представлява интерес. Като оставим настрана очевидния 

въпрос за съответствие на мерки, приети от Европейския съюз или държавите-членки, с 

Договорите, разпоредбата изглежда се отнася непряко до член 114, параграфи 4–9 от 

ДФЕС и член 36 от ДФЕС. Подробен анализ на основанията за ограничаване или 

забрана на отглеждането на ГМО е направен от Правната служба на Парламента в 

становището й (точки 13–23). Достатъчно е да се каже, че възможностите на 

държавите-членки да предприемат ограничителни мерки на „други основания“ в този 

случай изглежда да е ограничено.  

 

Въпреки че това не изглежда като същински случай на отказ от компетентност на 

Съюза, член 114 от ДФЕС би бил целесъобразно правно основание и в случай че 

предложението трябва да се разглежда като мярка за „дехармонизиране“1.  По-

конкретно, трудно е да се приеме аргументът, че „дехармонизирането“ въз основа на 

член 114 от ДФЕС е възможно само ако целта на изменението, насочено към такова 

„дехармонизиране“, е да се подобри функционирането на вътрешния пазар. Член 114 от 

ДФЕС предоставя на законодателя на Съюза компетентност за установяване на 

хармонизиращи мерки, с цел да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния 

пазар и следователно да се адаптират вече предприетите мерки към променящите се 

обстоятелства чрез увеличаване или намаляване на степента на постигнатата 

хармонизация или дори чрез отмяна на хармонизираща мярка. Член 114 ДЕФС трябва 

да се разглежда във връзка с член 2, параграф 2 от ДФЕС, който изрично предвижда, 

че: „Когато Договорите предоставят на Съюза компетентност, споделена с 

държавите-членки в определена област, Съюзът и държавите-членки могат да 

законодателстват и да приемат правно обвързващи актове в тази област. 

Държавите-членки упражняват своята компетентност, доколкото Съюзът не е 

упражнил своята. Държавите-членки упражняват отново своята компетентност, 

доколкото Съюзът е решил да спре да упражнява своята.“ Генералният адвокат 

Poiares Maduro заяви в становището си по делото Vodafone, че „Член 95 може 

действително да създаде основа за засилване на регулирането в допълнение към 

дерегулиращите мерки“2, и Съдът постанови по същото дело: „Когато един акт, приет 

на основание член 95 ДЕО, вече е отстранил всички пречки пред търговията в 

областта, която хармонизира, на общностния законодател не може да се отрече 

възможността да адаптира този акт към всяка промяна в обстоятелствата или 

развитието на знанието, като вземе предвид задачата си да гарантира общите 

интереси, признати от Договора“3. 

 

                                                 
1 Съгласно мнението на Правната служба, изразено в становището й, което оспорва член 114 от ДФЕС 

като валидно правно основание. Вж. различното мнение на Правната служба на Парламента в точка 12 от 

становището й. 
2 Становище по Дело C-58/08 Vodafone и други [2010], все още не докладвано, параграф 9. 
3 Дело C-58/08 Vodafone и други [2010], все още не докладвано, параграф 34. 
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Член 192 ДФЕС като правно основание 

Докладчикът на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните предлага член 192 от ДФЕС за целесъобразно правно основание поради 

следните причини: „Отчитането от страна на държавите-членки на фактори, 

свързани с опазването на фауната и флората и с ползването на земите или с 

благоустройството на територията, по отношение на които те запазват важни 

правомощия, дава основание настоящият регламент да се основава на член 192 от 

Договора.“ 

Член 192, параграф 1 от ДФЕС предвижда приемането на мерки в съответствие с 

обикновената законодателна процедура с цел постигане на целите на Съюза, посочени 

в член 191, които предвиждат, наред с другото, опазване, защита и подобряване на 

качеството на околната среда и защита на здравето на хората.  Член 192, параграф 

2 предвижда приемането на мерки в съответствие със специална законодателна 

процедура, които засягат, наред с другото, качественото управление на водните 

ресурси и земеползването.  Изменението не посочва кой параграф от член 192 следва 

да се разглежда като целесъобразен. 

Във връзка с предложението изглежда, че разпоредбата на член 192, параграф 1 може 

да се разгледа като по-съответстваща:  1. Европейският парламент и Съветът, 

като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и след 

консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, 

приемат решения относно действията, които Съюзът трябва да предприеме, за да 

постигне целите, посочени в член 191.“ Както беше посочено по-горе, целта на 

предложението е да предостави свобода на държавите-членки да ограничават или да 

забраняват отглеждането на ГМО на своя територия на основания, различни от 

научната оценка на рисковете за здравето и околната среда. Следователно е ясно, че 

предложението няма за цел да постигне целите, посочени в член 191 от ДФЕС. 

Напротив, целта на предложението е да позволи на държавите-членки да 

ограничават или да забраняват отглеждането на ГМО на своя територия на 

основания, които надхвърлят съображенията, свързани със защитата на околната 

среда или  здравето. Следователно при разглеждането на първоначалното 

предложение на Комисията трябва да се направи заключение, че то не оправдава 

използването на разпоредбата на член 192 от ДФЕС за свое правно основание. 

 

 

 

Въпреки това докладчикът е внесъл редица измененията, за приемането на които може 

да се наложи да се смени правното основание. Без да се прави подробен анализ на 

проектодоклада, следва да се обърне по-специално внимание на изменение 8, което 

гласи, както следва: 
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Изменение  8 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В Директива 2001/18/ЕО се въвежда 
следният член, считано от датата на 

влизането в сила на настоящия 

регламент: 

1) Въвежда се следният член: 

„Член 26б „Член 26б 

Отглеждане Отглеждане 

Държавите-членки могат да приемат 

мерки за ограничаване или забрана на 

отглеждането на всички или конкретни 

ГМО, разрешени в съответствие с Част 

В от настоящата директива или 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 и 

състоящи се от генетично 

модифицирани сортове, пуснати на 

пазара в съответствие със съответното 

законодателство на ЕС за търговия със 

семена и посадъчен материал, на цялата 

своя територия или на части от нея, при 

условие че: 

Държавите-членки могат да приемат 

мерки за ограничаване или забрана на 

отглеждането на всички или конкретни 

ГМО, разрешени в съответствие с част 

В от настоящата директива или 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 и 

състоящи се от генетично 

модифицирани сортове, пуснати на 

пазара в съответствие със съответното 

законодателство на Съюза за търговия 

със семена и посадъчен материал, на 

цялата своя територия или на части от 

нея, при условие че: 

a) тези мерки почиват на основания, 

които са различни от попадащите в 

обхвата на оценката на 

неблагоприятните последици за 

здравето и околната среда, които 

могат да възникнат от съзнателното 

освобождаване на ГМО в околната 

среда или пускането им на пазара; 

a) тези мерки почиват на:  

 i) основания, свързани с последиците 

за околната среда, които могат да 

възникнат от съзнателното 

освобождаване на ГМО в околната 

среда или от пускането на пазара на 

ГМО, допълващи последствията за 

околната среда, разгледани по време 

оценката на неблагоприятните 

последици за околната среда, 

проведена в съответствие с част В 
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от настоящата директива; или 

 ii)  липса или недостиг на данни 

относно потенциалните 

неблагоприятни последици от 

освобождаването на ГМО в околната 

среда за територията или 

биоразнообразието на държавата-

членка; или 

 iii) други основания, които могат да 

включват и промени в земеделските 

практики, ползването на земите, 

благоустройството на територията, 

социално-икономическите 

въздействия или други основателни 

фактори;  

и и 

б) те са в съответствие с Договорите. б) те са в съответствие с Договорите. 

Чрез дерогация от Директива 98/34/EО и 

с цел поддържане на информираността 

държавите-членки, които възнамеряват 

да приемат обосновани мерки по силата 

на настоящия член, следва да уведомят 

за тях другите държави-членки и 

Комисията един месец преди 

приемането им. 

Чрез дерогация от Директива 98/34/EО и 

с цел поддържане на информираността 

държавите-членки, които възнамеряват 

да приемат обосновани мерки по силата 

на настоящия член, следва да уведомят 

за тях другите държави-членки и 

Комисията един месец преди 

приемането им. 

 

Като обосновка на това изменение докладчикът посочва: „Оценката на риска, 

провеждана на равнище на Общността, не може да бъде изчерпателна. Освен това 

липсата или недостигът на данни относно неблагоприятните последици на ГМО за 

конкретни приемащи национални екосистеми или приемаща околна среда следва да 

бъде достатъчно основание, за да се позволи на държавата-членка да забрани 

отглеждането на съответния или съответните ГМО. Също така следва да бъде 

възможно държавите-членки да се позовават на други фактори, независимо дали те 

са свързани с въздействието върху околната среда.“ 

 

С оглед на факта, че тази промяна значително разширява основанията, въз основа на 

които държавите-членки могат да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО, 

така че действително да включат основания, свързани с околната среда, изменението 

трябва да се разглежда като промяна на целта на предложението. В действителност, 

всички изменения, предложени от докладчика, имат за цел на държавите-членки да се 

дадат много конкретни основания и възможности за ограничаване на отглеждането на 

ГМО.  Нещо повече, те се отнасят до условия, свързани с околната среда и нейното 

опазване и защита, като например евентуалното отрицателно въздействие върху 

екосистемата, промените в ползването на земите, защитата на флората и фауната и т.н. 
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Понастоящем държавите-членки, които не искат да позволят отглеждането на ГМО на 

своя територия, се опитват да се позоват на етични доводи, които обаче трудно могат 

да се защитят пред Съда на Европейския съюз1 Както Правната служба на Парламента 

посочи в своето правно становище, изменението на директивата във вида, предложен от 

Комисията (т.е. нов член 26б), няма да доведе по същество до промяна в действащата 

разрешителна система за отглеждане на ГМО.   Като се има предвид фактът, че 

аргументите срещу отглеждането на ГМО почиват предимно на основания, свързани с 

околната среда, правилното правно основание за предложението във вида, изменен от 

докладчика, би трябвало да бъде разпоредбата на член 192, параграф 1 от ДФЕС. Освен 

това следва да се отбележи, че мерките за освобождаване на ГМО в околната среда на 

Съюза на основания, свързани с вътрешния пазар, изглеждат неподходящи. На първо 

място, ГМО не могат да бъдат разглеждани по същия начин, както всеки друг продукт, 

тъй като те са живи организми, които са в състояние да се възпроизвеждат и да се 

размножават, и на второ място, те въздействат върху производствените системи и 

екосистемите, които са изключително разнообразни в целия Съюз. 

 

Заключение 

 

Като се има предвид пакетът от изменения на предложението, внесен от докладчика, се 

счита, че член 192, параграф 1 от ДФЕС е правилното правно основание. 

 

На своето заседание от 22 март 2011 г. комисията по правни въпроси реши с 9 гласа 

„за“ и 8 „против“2 да препоръча като правно основание на предложението разпоредбата 

на член 192, параграф 1 от ДФЕС. 

 

С уважение, 

Klaus-Heiner Lehne 

 

 

 

                                                 
1 C-165/08 Комисия/Република Полша [2009] Сборник I-6843. 
2 На окончателното гласуване присъстваха: Klaus-Heiner Lehne (председател), Luigi Berlinguer 

(заместник-председател), Evelyn Regner (заместник-председател), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(докладчик), Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, 

Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ 

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните 

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността на държавите-

членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия  

(COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)) 

Докладчик по становище: George Lyon 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Контекст на предложението  

 

Докладчикът би желал да припомни някои цифри и факти за отглеждането на ГМО като 

основа за обсъждане:  

- понастоящем в ЕС е разрешено отглеждането на само 2 ГМО: царевицата MON810 и 

картофа Амфлора; 

- 17 ГМО очакват разрешение за отглеждане в ЕС; 

- през 2009 г. общо 94 800 ха царевица MON810 са отгледани в 5 държави-членки 

(Испания, Чешката република, Португалия, Румъния и Словакия), от които 80 % в 

Испания (сравнени със 107 700 ха през 2008 г., преди Германия да преустанови 

отглеждането).  

Картофът Amflora понастоящем се отглежда в 3 държави-членки: Швеция, Германия и 

Чешката република.   

 

През 2009 г. 14 млн. селскостопански производители по света са засели 134 млн. ха с 

ГМО1, като 64 млн. ха са били засети в САЩ, над 21 млн. ха съответно в Бразилия и 

Аржентина и над 8 млн. ха в страни като Канада и Индия.  

 

Тези цифри илюстрират настоящото безизходно положение, в което се намира вземането 

на решения в ЕС относно ГМО, и липсата на отговори на реалните безпокойства, изразени 

от селскостопанските производители и потребителите.   

                                                                                                                                                         
Lichtenberger, Sajjad Karim. 
1
 Отчетени са царевица, соя, памук и рапица  
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Научнообоснован подход към новите технологии  

 

Докладчикът счита, че ключовите принципи за определяне безопасността на новите 

технологии следва да бъдат консултирането с най-добрите научни постижения и 

подходът, основан на риска. Без консултиране с научния сектор, върху чиято стабилна 

основа да се опрат решенията относно безопасността на новите методи и практики, 

обществото рискува решенията да се вземат, защото са популярни, а не защото са 

безопасни. Други елементи като социално-икономическите проблеми или етичните 

съображения не могат да заместват научнообоснованите решения относно безопасността. 

Докладчикът отчита, че в настоящия си вид предложението на Комисията не противоречи 

на общата научна процедура за разрешаване на ГМО в Европа.  

 

Цел на предложението  

 

Според Комисията, успоредно с изчерпателната правна рамка за даване на разрешения за 

продукти, които се състоят или са производни от ГМО, предложението цели „улесняване 

на вземането на решения“, „вземането предвид на всички имащи отношение фактори“ и 

„предоставянето на държавите-членки на достатъчно гъвкавост за вземане на решения в 

сферата на отглеждането на ГМО, след като последните бъдат разрешени на равнище 

ЕС“. Въпреки че Съветът и правните служби на Европейския парламент съответно 

изразиха сериозни опасения, свързани с правната сигурност, с потенциални заплахи за 

единния пазар и с несъвместимост със СТО, докладчикът, след като претегли всички 

аргументи, стигна до заключението, че като цяло предложението може да изпълни целите 

на Комисията и да предостави някои възможности за напредък в разрешаването на 

безизходното положение, свързано с вземането на решения за ГМО в ЕС. 

  

Позиция  

 

Общият подход, възприет от докладчика, е да подсили предложението на Комисията в 

отговор на опасенията за вътрешния пазар и съответствието с правилата на СТО.  

Докладчикът въвежда също и изискване да се спазва принципът на пропорционалност и 

свободата на избор за потребители и земеделски производители. Освен това той се опитва 

да предостави по-добра защита за онези земеделски производители, които желаят да 

отглеждат култури без ГМО, и по-голяма правна сигурност на държавите-членки, 

използващи тази възможност за гъвкавост.   

 

Докладчикът счита, че от държавите-членки следва да се изисква да приемат 

индивидуален подход за всеки отделен случай, когато решават да използват това свое 

ново правомощие, за да се гарантира, че ограниченията са специфични за съответната 

култура. Така би бил отчетен фактът, че различните ГМО носят както различни заплахи, 

така и различни ползи за различните региони, и следователно трябва да се преценяват 

поотделно, за да се гарантира, че държавите-членки спазват принципа на 

пропорционалност. 

 

За да се зачете свободата на избор, призната в заключенията на Съвета от 4 декември 2008 

г. и в становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 декември 2010 

г. (NAT 480 - CESE 1623/2010), е необходимо да се гарантира, че в държавите-членки има 



 

PE456.911v02-00 44/60 RR\865264BG.doc 

BG 

стриктни правила за съвместното съществуване на тяхна територия. За това се изисква 

изменение на член 26a от Директива 2001/18/EО, така че да се даде увереност на 

растениевъдите, отглеждащи култури без генетични модификации, и на потребителите, 

които желаят да отглеждат и купуват продукти без ГМО, че тяхното право на това ще 

бъде зачитано. Докладчикът счита също, че държавите-членки следва да използват изцяло 

възможността за гъвкавост, предоставена съгласно член 26а и новата препоръка на 

Комисията относно насоки за съвместно съществуване, преди да приемат по-нататъшни 

ограничителни мерки съгласно предложения член 26б.  

 

Успоредно с мерките за съвместно съществуване и за да бъдат защитени растениевъдите, 

отглеждащи култури без генетични модификации, срещу икономически загуби поради 

случайно присъствие на ГМО в техните площи и семена, докладчикът отправя също 

искане до Комисията да изготви предложение относно технически прагове за 

обозначаване върху етикета на присъствието на следи от ГМО в традиционните семена на 

най-ниските практически изпълними, пропорционални и функционални равнища за 

всички стопански субекти, както се изисква в заключенията на Съвета от 4 декември 2008 

г. 

 

И накрая, като се гарантира, че ограничителните мерки са пропорционални и че се вземат 

всички необходими практически мерки за зачитане свободата на избор на земеделските 

производители и потребителите, докладчикът предлага да се засили правната сигурност за 

земеделските производители в контекста на настоящото предложение.  За да се постигне 

тази цел, държавите-членки трябва да направят обществено достояние и да приложат 

ограниченията, които смятат да въведат чрез новото си правомощие съгласно член 26б от 

Директива 2001/187/EО, поне три месеца преди началото на селскостопанския сезон, така 

че земеделските стопани да имат известна сигурност, когато планират бъдещата си 

дейност.  

 

Поради това докладчикът е готов да подкрепи предложението, стига да се приемат 

допълнителните предпазни мерки, предложени в настоящото становище. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 

следните изменения: 

Изменение 1 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) По силата на тези законодателни 

актове ГМО, предназначени за 

отглеждане, се подлагат на отделна 

(2) По силата на тези законодателни 

актове ГМО, предназначени за 

отглеждане, се подлагат на отделна 
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оценка на риска, преди да бъдат 

разрешени за пускане на пазара на 

Съюза. Целта на тази разрешителна 

процедура е да гарантира високо ниво 

на защита на човешкия живот и здраве, 

здравето и благосъстоянието на 

животните, интересите на околната 

среда и потребителите, като гарантира 

ефективното функциониране на 

вътрешния пазар. 

оценка на риска, преди да бъдат 

разрешени за пускане на пазара на 

Съюза, като се отчитат, съгласно 

приложение ІІ към Директива 

2001/18/ЕО, преките и косвените, 

непосредствените и забавените 

последици с дългосрочен кумулативен 

ефект върху човешкото здраве и 

околната среда. Целта на тази 

разрешителна процедура е да гарантира 

високо ниво на защита на човешкия 

живот и здраве, здравето и 

благосъстоянието на животните, 

интересите на околната среда и 

потребителите, като гарантира 

ефективното функциониране на 

вътрешния пазар. 

 

 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 5  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Опитът показва, че отглеждането на 

ГМО е въпрос, на който държавите-

членки обръщат в значителна степен 

сериозно внимание, както на централно 

ниво, така и на регионално и местно 

ниво. За разлика от въпросите, свързани 

с пускането на пазара и вноса на ГМО, 

които трябва да продължат да бъдат 

регулирани на равнище ЕС с цел 

закрила на вътрешния пазар, за 

отглеждането на ГМО се признава, че е 

въпрос със сериозно местно/регионално 

измерение. В съответствие с член 2, 

параграф 2 от ДФЕС държавите-членки 

следва да разполагат с възможността да 

приемат правила относно отглеждането 

на ГМО на своя територия след 

законното му разрешение за пускане на 

(5) Опитът показва, че отглеждането на 

ГМО е въпрос, на който държавите-

членки обръщат в значителна степен 

сериозно внимание, както на централно 

ниво, така и на регионално и местно 

ниво. За разлика от въпросите, свързани 

с пускането на пазара и вноса на ГМО, 

които трябва да продължат да бъдат 

регулирани на равнище ЕС с цел 

закрила на вътрешния пазар, за 

отглеждането на ГМО се признава, че е 

въпрос със сериозно 

местно/регионално/териториално 

измерение и с особено измерение, 

което се отнася до 

самоопределението на държавите-

членки. В съответствие с член 2, 

параграф 2 от ДФЕС държавите-членки 

следва да разполагат с възможността да 
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пазара на ЕС. приемат обвързващи правни 

разпоредби относно отглеждането на 

ГМО на своя територия след законното 

му разрешение за пускане на пазара на 

ЕС. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Във връзка с това е целесъобразно в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност на държавите-членки да 

бъде предоставена по-голяма свобода за 

вземане на решения относно това дали 

желаят или не на тяхната територия да 

се отглеждат генетично модифицирани 

култури, без да се променя 

разрешителната система на Съюза за 

ГМО и независимо от мерките, които 

държавите-членки имат право да 

предприемат в съответствие с член 26а 

от Директива 2001/18/EО за избягване 

на случайното наличие на ГМО в други 

продукти. 

(6) Във връзка с това е целесъобразно в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност на държавите-членки да 

бъде предоставена по-голяма гъвкавост 

за вземане на решения относно това 

дали желаят или не на тяхната 

територия да се отглеждат генетично 

модифицирани култури, без да се 

променя разрешителната система на 

Съюза за ГМО и успоредно с мерките, 

които държавите-членки трябва да 

предприемат в съответствие с член 26а 

от Директива 2001/18/EО, изменена с 

настоящия регламент, за избягване на 

случайното наличие на ГМО в други 

продукти. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Следователно на държавите-членки 

следва да се разреши да приемат мерки 

за ограничаването или забраната на 

отглеждането на всички или конкретни 

ГМО на цялата своя територия или на 

части от нея и съответно да изменят 

тези мерки както считат за 

целесъобразно на всеки етап от 

(7) Следователно на държавите-членки 

следва да се разреши да приемат мерки 

за ограничаването или забраната на 

отглеждането на конкретни ГМО, на 

група ГМО, определена съгласно вида 

на културата, или на всички ГМО на 

цялата своя територия или на части от 

нея, при условие че тези мерки са били 
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процеса на разрешаване, подновяване 

или изтегляне от пазара на 

съответните ГМО. Това следва също 

да се прилага и по отношение на 

генетично модифицирани семена и 

посадъчен материал, пуснати на пазара 

съгласно съответното законодателство 

за търговия със семена и посадъчен 

материал, и по-специално в 

съответствие с директиви 2002/53/EО и 

2002/55/EО. Мерките следва да се 

отнасят само до отглеждането на ГМО, 

но не и до свободното му обръщение и 

вноса на генетично модифицирани 

семена и посадъчен материал като 

продукти или съставка на продукти, и 

реколтата от тях. По същия начин те не 

следва да засягат отглеждането на 

сортове семена и посадъчен материал, 

които не са генетично модифицирани и 

в които е установено наличието на 

случайни или технически неизбежни 

следи от разрешени в ЕС ГМО. 

обект на предварителна оценка на 

въздействието и публична 

консултация и доколкото мерките се 

приемат и се правят обществено 

достояние за всички засегнати 

субекти, включително 

растениевъдите, поне дванадесет 

месеца преди началото на сеитбата. 

Свободата на избор, оставена на 

държавите-членки, е пряко свързана с 

техния суверенитет по отношение на 

териториалното управление и 

развитие, земеползването и 

необходимостта от запазване на 

многообразието от екосистеми. Това 

следва също да се прилага и по 

отношение на генетично модифицирани 

семена и посадъчен материал, пуснати 

на пазара съгласно съответното 

законодателство за търговия със семена 

и посадъчен материал, и по-специално в 

съответствие с директиви 2002/53/EО и 

2002/55/EО. Мерките следва да се 

отнасят само до отглеждането на ГМО, 

но не и до свободното му обръщение и 

вноса на генетично модифицирани 

семена и посадъчен материал като 

продукти или съставка на продукти, и 

реколтата от тях. По същия начин те не 

следва да засягат отглеждането на 

сортове семена и посадъчен материал, 

които не са генетично модифицирани и 

в които е установено наличието на 

случайни или технически неизбежни 

следи от разрешени в ЕС ГМО. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) В съответствие с правната рамка за 

разрешаване на ГМО нивото на защита 

на човешкото здраве и здравето на 

животните и на околната среда, за което 

(8) В съответствие с правната рамка за 

разрешаване на ГМО нивото на защита 

на човешкото здраве и здравето на 

животните и на околната среда, за което 
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е взето решение на равнище ЕС, не 

може да бъде преразгледано от дадена 

държава-членка и този факт не трябва 

да се променя. Държавите-членки обаче 

могат да приемат мерки за 

ограничаването или забраната на 

отглеждането на всички или конкретни 

ГМО на цялата своя територия или на 

части от нея на основания, свързани с 

обществения интерес, които са различни 

от уредените в хармонизираните 

правила на ЕС, предвиждащи 

процедури за отчитане на рисковете, 

които могат да бъдат породени за 

здравето и околната среда от ГМО, 

предназначени за отглеждане. Освен 

това тези мерки трябва да са в 

съответствие с Договорите, особено по 

отношение на принципа за 

недискриминация между национални и 

ненационални продукти, и с членове 34 

и 36 от Договора за функционирането на 

ЕС, както и със съответните 

международни задължения на Съюза, 

особено в контекста на Световната 

търговска организация.  

е взето решение на равнище на Съюза, 

не може да бъде преразгледано от 

дадена държава-членка и този факт не 

трябва да се променя. Държавите-

членки обаче могат да приемат мерки за 

ограничаването или забраната на 

отглеждането на конкретни ГМО, на 

група ГМО, определена съгласно вида 

на културата, или на всички ГМО на 

цялата своя територия или на части от 

нея на основания, надлежно 

обосновани и свързани с обществения 

интерес, които са различни от уредените 

в хармонизираните правила на Съюза, 

предвиждащи процедури за отчитане на 

рисковете, които могат да бъдат 

породени за здравето и околната среда 

от ГМО, предназначени за отглеждане. 

Въпреки това отделното понятие 

„управление на риска“, както е 

установено в Регламент ЕО 

№ 178/2002, би могло да се използва 

като база за обосноваване на тези 

мерки. Подобни мерки могат да бъдат 

обосновани на базата на общи 

политически цели като:  

 - необходимостта да се запазят 

определени типове селско 

стопанство, например биологичното 

или това с висока природна стойност, 

както и традиционните типове 

селско стопанство, 

 - основания, свързани със защитата 

на многообразието на 

селскостопанското производство, 

 - защитата на зони без ГМО, ако 

наличните мерки за съвместно 

съществуване не са достатъчни за 

такава защита, 

 - невъзможността да се приложи 

съвместно съществуване поради 

специфични географски условия (напр. 

малки острови, планини, малка 

национална територия), 

 - социално-икономически основания 

като защитата на специфични 
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планински продукти, политика или 

етикети за качеството на 

продуктите,  

 - по-широки цели на политиката в 

областта на околната среда, като 

например специфични 

местообитания, екосистеми, 

биологично разнообразие, възникване 

на резистентност и опазване на 

характеристики на ландшафта,  

 - териториално управление или 

планиране на земеползването, 

 - други легитимни основания от 

обществен интерес или основания, 

отговарящи на загриженост у 

обществеността, надлежно 

обосновани, пропорционални и 

недискриминационни. 

 Освен това тези мерки трябва да са в 

съответствие с Договорите, особено по 

отношение на принципа за 

недискриминация между национални и 

ненационални продукти, принципа за 

пропорционалност и с членове 34 и 36 

от Договора за функционирането на ЕС, 

както и със съответните международни 

задължения на Съюза, особено в 

контекста на Световната търговска 

организация. Тези мерки също така 

следва да гарантират надлежното 

зачитане на свободата на избор на 

земеделските производители и 

потребителите.  

 

Изменение  6 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Предвид принципа на субсидиарност 

целта на настоящия регламент не е да 

хармонизира условията за отглеждане в 

държавите-членки, а да предостави 

(9) Предвид принципа на субсидиарност 

целта на настоящия регламент не е да 

хармонизира условията за отглеждане в 

държавите-членки, а да предостави 
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свобода на държавите-членки да се 

позовават на основания, които са 

различни от научната оценка на 

рисковете за здравето и околната среда, 

за да забраняват отглеждането на ГМО 

на своя територия. Освен това една от 

целите на Директива 98/34/EО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 юни 1998 година за определяне на 

процедура за предоставяне на 

информация в областта на техническите 

стандарти и регламенти, а именно да се 

позволи на Комисията да приема 

задължителни актове на равнище ЕС, 

няма да бъде постигната при 

съществуването, по силата на 

посочената директива, на систематично 

нотифициране относно мерките, 

предприети от държавите-членки. Освен 

това тъй като мерките, които 

държавите-членки могат да приемат по 

реда на настоящия регламент, не могат 

да се отнасят до пускането на ГМО на 

пазара и така условията за пускането на 

разрешени по силата на 

съществуващото законодателство ГМО 

на пазара не се променят, системата за 

нотифициране по силата на Директива 

98/34/EО изглежда не е най-

подходящото средство за получаване на 

информация от Комисията. Ето защо 

чрез дерогация Директива 98/34/ЕО 

следва да не се прилага. Една по-

опростена система за нотифициране на 

националните мерки преди тяхното 

приемане би представлявала по-

подходящо средство за това Комисията 

да бъде информирана относно тези 

мерки. С цел поддържане на 

информираността мерките, които 

държавите-членки възнамеряват да 

приемат, следва да бъдат съобщени 

заедно с мотивите за тях на Комисията и 

на другите държави-членки един месец 

преди приемането им. 

гъвкавост на държавите-членки да се 

позовават на надлежно обосновани 

основания от обществен интерес, 

които са различни от основанията, 

свързани с научната оценка на 

рисковете за здравето и околната среда, 

извършена съгласно Част В от 

Директива 2001/18/EО, като 

например основанията, изброени в 

съображение 8 от настоящия 

регламент, за да ограничават или 

забраняват отглеждането на ГМО на 

цялата своя територия или на части 

от нея, с цел да се улесни процесът на 

вземане на решения за ГМО в Съюза. 

Освен това една от целите на Директива 

98/34/EО на Европейския парламент и 

на Съвета от 22 юни 1998 година за 

определяне на процедура за 

предоставяне на информация в областта 

на техническите стандарти и 

регламенти1, а именно да се позволи на 

Комисията да приема задължителни 

актове на равнище ЕС, няма да бъде 

постигната при съществуването, по 

силата на посочената директива, на 

систематично нотифициране относно 

мерките, предприети от държавите-

членки. Освен това тъй като мерките, 

които държавите-членки могат да 

приемат по реда на настоящия 

регламент, не могат да се отнасят до 

пускането на ГМО на пазара и така 

условията за пускането на разрешени по 

силата на съществуващото 

законодателство ГМО на пазара не се 

променят сами по себе си, системата за 

нотифициране по силата на Директива 

98/34/EО изглежда не е най-

подходящото средство за получаване на 

информация от Комисията. Ето защо 

чрез дерогация Директива 98/34/ЕО 

следва да не се прилага. Една по-

опростена система за нотифициране на 

националните мерки преди тяхното 

приемане би представлявала по-

подходящо средство за това Комисията 

да бъде информирана относно тези 
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мерки. С цел поддържане на 

информираността мерките, които 

държавите-членки възнамеряват да 

приемат, следва да бъдат съобщени 

заедно с мотивите за тях на Комисията и 

на другите държави-членки един месец 

преди приемането им. 

 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) В съответствие със 

заключенията на Съвета по 

въпросите на околната среда от 4 

декември 2008 г. и за да се обезпечи 

спазването на свободата на избор и 

пълното прилагане на принципа на 

пропорционалност, Комисията следва 

да преразгледа подходящото ниво на 

прагове за обозначаване върху 

етикета на присъствието на следи 

от ГМО в традиционните семена. 

Това следва да бъде придружено от 

съответни предложения за 

хармонизирани методи за вземане на 

проби и анализ за такива следи, и по-

специално за определяне на 

минимална граница на резултатност 

на методите за установяване на 

наличие. 
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Изменение  8 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка -1 (нова) 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 а - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (-1) Директива 2001/18/EО се изменя, 

както следва: 

 Член 26a, параграф 1 се заменя със 

следното: 

 "1. Държавите-членки вземат 

подходящите мерки, за да избегнат 

случайното наличие на ГМО в други 

продукти.“ 

Обосновка 

Следва държавите-членки да бъдат задължени да вземат подходящи мерки за 

управление на съвместното съществуване на тяхна територия, така че да се даде 

възможност за свобода на избор и да се избягнат трансгранични затруднения поради 

липса на управление на съвместното съществуване.  

 

Изменение  9 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В Директива 2001/18/ЕО се въвежда 

следният член, считано от датата на 

влизането в сила на настоящия 

регламент: 

(1) Следните членове се въвеждат, 

считано от датата на влизането в сила на 

настоящия регламент: 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б - параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите-членки могат да приемат 

мерки за ограничаване или забрана на 

отглеждането на всички или конкретни 

ГМО, разрешени в съответствие с Част 

В от настоящата директива или 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 и 

състоящи се от генетично 

модифицирани сортове, пуснати на 

пазара в съответствие със съответното 

законодателство на ЕС за търговия със 

семена и посадъчен материал, на цялата 

своя територия или на части от нея, при 

условие че: 

Държавите-членки могат да приемат 

мерки за ограничаване или забрана на 

отглеждането на конкретни ГМО, на 

група ГМО, определена съгласно вида 

на културата, или на всички ГМО 
разрешени в съответствие с Част В от 

настоящата директива или Регламент 

(ЕО) № 1829/2003 и състоящи се от 

генетично модифицирани сортове, 

пуснати на пазара в съответствие със 

съответното законодателство на ЕС за 

търговия със семена и посадъчен 

материал, на цялата своя територия или 

на части от нея, при условие че: 

Изменение  11 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 1 – буква а)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) тези мерки почиват на основания, 

които са различни от попадащите в 

обхвата на оценката на 

неблагоприятните последици за 

здравето и околната среда, които могат 

да възникнат от съзнателното 

освобождаване на ГМО в околната 

среда или пускането им на пазара; 

а) тези мерки:  

 i) почиват на основания, които са 

различни от попадащите в обхвата на 

хармонизираната научна оценка на 

рисковете за здравето и околната среда, 

извършена съгласно Част В от 

Директива 2001/18/EО, които могат да 

възникнат от съзнателното 

освобождаване на ГМО в околната 

среда или пускането им на пазара, 

докато отделното понятие 

„управление на риска“, както е 

установено в Регламент ЕО 
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№ 178/2002, би могло да се използва 

като база за обосноваване на 

национални/регионални 

ограничителни мерки; 

 ii) могат да бъдат обосновани на 

базата на общи политически цели 

като:  

 - необходимостта да се запазят 

определени типове селско 

стопанство, например биологичното 

или това с висока природна стойност,  

както и традиционните типове 

селско стопанство, 

 - основания, свързани със защитата 

на разнообразието на 

селскостопанското производство,  

 - защитата на зони без ГМО, ако 

наличните мерки за съвместно 

съществуване не са достатъчни за 

такава защита, 

 - невъзможността да се приложи 

съвместно съществуване поради 

специфични географски условия (напр. 

малки острови, планини, малка 

национална територия), 

 - социално-икономически основания 

като защитата на специфични 

планински продукти, политика или 

етикети за качеството на 

продуктите,  

 - по-широки цели на политиката в 

областта на околната среда, като 

например специфични 

местообитания, екосистеми, 

биоразнообразие и опазване на 

характеристики на ландшафта,  

 - териториално управление или 

планиране на земеползването, 

 - други легитимни основания от 

обществен интерес или основания, 

отговарящи на загриженост у 

обществеността, надлежно 

обосновани, пропорционални и 
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недискриминационни. 

 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 1 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) тези мерки гарантират 

надлежното зачитане на свободата 

на избор на земеделските 

производители и потребителите;  

Обосновка 

 

Основният принцип на свободата на избор на земеделските производители и 

потребителите следва да се зачита, тъй като това ще гарантира, че мерките са 

пропорционални, че са взети предвид интересите на всички заинтересовани страни и 

че в регионите се провежда дебат относно отглеждането на ГМО.  

 

Изменение  13 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – алинея 1 – буква а б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) предварително са били обект на 

проучване на въздействието, което е 

доказало тяхната необходимост и 

пропорционалност; 

Обосновка 

 

За да бъде подкрепена правната валидност на приетите от държавите-членки мерки 

за ограничаване или забраняване на култивирането на ГМО, следва да бъде проведено 

предварително проучване на въздействието, за да бъде доказана необходимостта и 
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пропорционалността на разглежданите мерки. В случай на спор пред СТО, това 

проучване на въздействието би улеснило защитата на приетата мярка. 

 

 

Изменение  14 

 Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – алинея 1 – буква а в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ав) предварително са били обект на 

публични консултации с минимална 

продължителност от тридесет дни. 

Обосновка 

 

За да могат компетентните национални органи да вземат решения на основата на 

подходяща информация, необходимо е заинтересованите страни да могат да 

изкажат своите забележки преди приемането на мерки, които могат да окажат 

влияние върху различни сектори. 

 

 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 1 – буква а г (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

 

аг) тези мерки се приемат и се правят 

обществено достояние за всички 

субекти, включително 

растениевъдите, поне дванадесет 

месеца преди началото на сеитбата; 

 

 

Изменение  16 
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Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) те са в съответствие с Договорите. б) тези мерки са в съответствие с 

Договорите, по-конкретно с принципа 

на пропорционалност, и с 

международните задължения на 

Съюза. 

 

 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

 Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 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, и по-

специално определянето на 

минимална граница на резултатност 

на методите за установяване на 

наличие. 

Обосновка 

 

Липсата на хармонизация довежда до прилагането на различни правила от 

държавите-членки, което неизбежно води до нарушаване на лоялната конкуренция, 

тъй като предприятията могат да пригаждат търговските канали. Тъй като 

въпреки взетите от операторите мерки случаите на следи от неразрешени ГМО в 

партидите внасяни семена са чести, уместно е да се обмисли възприемането на същия 

подход, който бе предложен от Комисията за хранителните продукти за животни. 
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Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 26 ба 

 Обозначаване върху етикета „без 

ГМО” 

 Комисията предлага хармонизирани 

условия, при които операторите 

могат да си служат с формулировки, 

отнасящи се до отсъствието на ГМО 

в продуктите. 

Обосновка 

 

Насоките относно съвместното съществуване на културите от 13 юли 2010 г. сочат, 

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 избягнати нарушенията на 

лоялната конкуренция, условията в които операторите могат да използват 

формулировки, свързани с отсъствието на ГМО в продуктите, следва да бъдат 

хармонизирани на общностно равнище. 
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