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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение
*** 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 Парламента и до Съвета 
(COM(2010)0375),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–
0178/2010),

– 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 член 55 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 (A7-0000/2011),

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

Предложение за регламент – акт за изменение
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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и по-специално член 114 […] от него, и по-специално член 192 от него,

Or. fr

Обосновка

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.

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, пряк или косвен, 
краткосрочен или дългосрочен, 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.

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид приоритетният характер на едно по-добро прилагане на 
Директива 2001/18, е необходимо да се припомнят точните термини, свързани със 
съществуващите законодателни изисквания относно оценката на риска от ГМО за 
околната среда.
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Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Във връзка с това Комисията 
следва преди всичко да се увери, че 
приложимите към оценката на риска 
от ГМО правни изисквания, така 
както са предвидени в Директива 
2001/18/ЕО и в частност в 
приложение II към тази директива, се 
прилагат правилно, в това число от 
страна на европейските агенции, на 
които е възложена тази оценка, в 
съответствие със заключенията на 
Съвета по въпросите на околната 
среда от 4 декември 2008 г. За да се 
гарантира прилагането на Директива 
2001/18/ЕО, следва да се приложат 
всички искания на Съвета относно  
процедурата за експертиза и обхвата 
на оценката. Прилагането на тези 
правни изисквания е нужно, за да се 
гарантира необходимото доверие в 
оценката на риска и в институциите, 
на които е възложена тази оценка. 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. Комисията 
следва също така да се увери, че 
процедурите за оценка гарантират 
пълното участие на държавите-
членки, на компетентните научни 
организации и на други подходящи
заинтересовани страни, и че 
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промените в използването на 
хербицидите поради устойчивите на 
хербициди генетично модифицирани 
растения, се оценяват, като се 
вземат под внимание националните 
политики, насочени към ограничаване 
на използването на пестициди.

Or. fr

Обосновка

Това ново съображение включва основните искания на Съвета, посочени в неговите 
заключения от 4 декември 2008 г., приети с единодушие. Те се отнасят за подобряване 
на прилагането на оценката на риска, предвидена в Директива 2001/18/EО относно 
съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда. За да се възстанови 
доверието на общественото мнение в процесите на оценка, не бива да се оставя 
впечатлението, че на държавите-членки може да се предостави по-голяма гъвкавост 
с цената на отслабване на изискванията, свързани с оценката на риска на равнище на 
Общността.

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 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 

(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 процеса 
на разрешаване, подновяване или 
изтегляне от пазара на съответните 
ГМО. Отглеждането действително е 
тясно свързано с ползването на 
земите и с опазването на фауната и 
флората, по отношение на които 
държавите-членки запазват важни 
правомощия. Възможността да се 
приемат тези мерки следва също да се 
прилага и по отношение на генетично 
модифицирани семена и посадъчен 
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отнасят само до отглеждането на ГМО, 
но не и до свободното му обращение 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.

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 обращение 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.

Or. fr

Обосновка

Комисията оправда използването на субсидиарността и на препоръки по въпроса за 
„съвместното съществуване“ чрез многообразието на земеделските практики между 
държавите-членки и в самите тях.  Многообразието на приемащите екосистеми и 
приемащата околна среда е сравнимо. От друга страна, отглеждането на ГМО e 
свързано с някои териториални аспекти, по отношение на които държавите-членки 
запазват важни правомощия.

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 
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 на Съюза, 
не може да бъде преразгледано от 
дадена държава-членка и този факт не 
следва 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, които са 
допълващи или различни от 
оценените в съответствие с 
хармонизираните правила на Съюза.
Изтъкваните от държавите-членки 
основания могат да включват 
отчитането на последиците за 
околната среда, допълващи онези, 
които вече са обхванати от оценката 
на риска, предвидена в част В от 
Директива 2001/18/EО и следователно 
могат да включват, поне отчасти, 
отчитането на научни данни, 
свързани с екологичните последици за 
приемащата среда на централно, 
местно или регионално равнище. Тези 
основания могат също така да 
зависят от фактори, които не са 
пряко свързани с оценката на риска, 
но са свързани с управлението на 
риска или с други национални 
политики. Изтъкваните от 
държавите-членки основания могат 
да включват също така, наред с 
другото, и риска от поява на 
резистентност при плевелите или в 
целевите организми, или инвазивния 
потенциал на растението. Тези 
основания могат да включват също 
така социално-икономически 
съображения, като например 
практическата осъществимост и 
цената на мерките, предвидени в член 
26 а) от Директива 2001/18/ЕО, за да 
се избегне случайното наличие на 
ГМО в други продукти, 
фрагментирането на територията, 
промени в земеделските практики, 
свързани с режимите на 
интелектуалната собственост или 
цели на социалната политика, като 
например опазване на многообразието 
или спецификата на някои земеделски 
практики. Освен това тези мерки 
следва да са в съответствие с 
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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.

Or. fr

Обосновка

В прегледа на въздействието на национално, регионално или местно равнище на 
отглеждането на един или няколко ГМО със сходни характеристики винаги се 
използват, поне отчасти, научни данни и се засягат аспекти на околната среда, 
които може да са били вече разгледани или не на равнище на Общността. 
Отчитането на екологични основания е не само разумно, но също така дава на 
държавите-членки най-солидните правни гаранции за предприемането на мерки на 
национално равнище.

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 
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 

(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 
допълващи или 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 
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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.

Съюза, 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.

Or. fr

Обосновка

В общностната оценка на риска не може да се разгледа въздействието на един ГМО 
във всички засегнати приемащи екосистеми или приемаща околна среда.  Освен това, 
при общностната оценката не се разглеждат някои екологични или агро-екологични 
аспекти. Ето защо трябва да се даде възможност на държавите-членки да посочват  
екологични основания, без тези основания непременно да поставят под съмнение 
провежданата на равнище на Общността оценка, която не може да бъде 
изчерпателна.
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Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 26а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2001/18/EО се изменя,
както следва:
-1) В член 26а параграф 1 се заменя със 
следния текст:
„1. Държавите-членки вземат
подходящите мерки, за да избегнат 
случайното наличие на ГМО в други 
продукти.“

Or. fr

Обосновка

Евентуалното отглеждане на ГМО не трябва да води до допълнителни разходи за 
производителите от традиционното или биологичното земеделие. Ето защо е 
целесъобразно държавите-членки да имат задължението да предприемат мерки за 
избягване на наличието на ГМО в други продукти, мерки, които според настоящата 
формулировка на член 26a засега са незадължителни. Особено внимание следва се 
обърне на евентуалните трансгранични заразявания.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/18/ЕО
Член 26б

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 

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

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:

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;

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 
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
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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, уведомяват за тях 
другите държави-членки и Комисията 
един месец преди приемането им.“

Or. fr

Обосновка

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. 
Държавите-членки следва да имат възможност да посочват други фактори, които 
могат или не да бъдат свързани с последици за околната среда.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила […]
в деня след деня на 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.

Or. fr
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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 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 на 
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.

Съветът също така изиска да бъде извършвано и оповестявано редовно и задълбочено 
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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 експертизните процедури на EОБХ, такава обаче все още не е 
проведена.

В резултат на това проявената от страна на няколко 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 
Съвета и на Парламента изразиха силни резерви относно законосъобразността на 
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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 
територията на Съюза.
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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.


