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1.

ВЪВЕДЕНИЕ
Съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора за функционирането на
Европейския съюз Комисията представя становище относно измененията,
предложени от Европейския парламент на второ четене. Комисията излага подолу становището си по предложените от Парламента изменения.
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ИСТОРИЯ НА ДОСИЕТО
Дата на предаване на предложението на Европейския
парламент и на Съвета:

14 юли 2010 г.

Дата на становището на Европейския икономически и
социален комитет:

9 декември 2010 г.

Дата на становището на Европейския парламент на първо
четене:

5 юли 2011 г.

Дата на предаване на измененото предложение:

[*]

Дата на приемане на позицията на Съвета на първо
четене**:

23 юли 2014 г.

Дата на становището на Европейския парламент на второ
четене:

13 януари 2015 г.

*

Комисията не изготви изменено предложение, но изрази становището си
по отношение на измененията от Парламента в „Съобщение на
Комисията относно предприетите действия във връзка със
становищата и резолюциите, приети от Европейския парламент на
месечната сесия през юли 2011 г.“ (документ SP (2011)8072), изпратено
до Европейския парламент на 8 септември 2011 г.

**

Комисията изрази становището си относно измененията на Съвета в
„Съобщение на Комисията относно позицията на Съвета на първо
четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на
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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“ (документ COM(2014) 570
final), изпратен на Европейския парламент на 10 септември 2014 г.
3.

ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Европейският съюз (ЕС) е приел всеобхватна правна рамка за разрешението на
продукти, които се състоят или са получени от генетично модифицирани
организми (ГМО). Разрешителната процедура обхваща използването на ГМО
за храна и фуражи, промишлена преработка и отглеждане и на техните
производни продукти като храна и фураж.
Разрешителната система на ЕС има за цел да предотвратява неблагоприятното
въздействие на ГМО върху човешкото здраве, здравето на животните и върху
околната среда, като същевременно създава вътрешен пазар за тези продукти.
Разрешението преди пускането на пазара на ГМО е уредено в два
законодателни акта, а именно Директива 2001/18/ЕО относно освобождаването
в околната среда на ГМО1 и Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично
модифицираните храни и фуражи2. И в двата законодателни акта се
установяват научнообосновани стандарти за оценка на потенциалните рискове
за човешкото здраве, здравето на животните и околната среда, а така също и
изисквания, свързани с етикетирането. Освен това в Регламент (ЕО)
№1830/20033 се предвиждат правила за проследяването и етикетирането на
ГМО и за проследяването на храни и фуражи, произведени от ГМО.
През март 2009 г. Съветът отхвърли предложенията на Комисията, в които се
настояваше Австрия и Унгария да отменят своите национални предпазни
мерки, тъй като според Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
предложенията не бяха подкрепени с необходимите научни доказателства,
изисквани по силата на законодателството на ЕС. По-късно група, съставена от
13 държави членки4, призова Комисията да изготви предложения, с които се
предоставя свобода на държавите членки да вземат решения относно
отглеждането на ГМО5.
С оглед на съчетаването на научнообоснованата разрешителна система на ЕС
със свободата за държавите членки да решават дали желаят да отглеждат
генетично модифицирани култури на своя територия или не, Комисията прие
посоченото законодателно предложение през юли 2010 г. То предоставя правно
основание в правната рамка на ЕС относно ГМО, даващо възможност на
държавите членки да ограничават или забраняват на цялата своя територия или
част от нея отглеждането на ГМО, които са били разрешени на равнище ЕС.
Тези забрани или ограничения почиват на основания, които са различни от
попадащите в обхвата на оценката на риска за околната среда и за човешкото
здраве в рамките на разрешителната система на ЕС.
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ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.
ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.
Австрия, България, Кипър, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта,
Нидерландия, Полша и Словения.
Съответните дискусии се проведоха на заседанията на Съвета на 2 март, 23 март и 25 юни 2009 г.
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4.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

ИЗМЕНЕНИЯТА,

ВНЕСЕНИ

ОТ

Европейският парламент гласува на второ четене консолидиран текст, в който
се съдържат редица изменения на текста на позицията на Съвета на първо
четене. Текстът е резултат от преговори между Европейския парламент, Съвета
и Комисията. Комисията приема всички изменения, гласувани от Европейския
парламент.
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