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СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

Предстоящи промени в Директива 2001/18/ЕО
касаещи възможността на държавите членки да ограничават или
забраняват отглеждането на ГМО на тяхна територия
д-р Антония Димитрова

След двугодишно прекъсване, през 2014 г. е подновено разглеждането на
предложението за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното
освобождаване на генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда по
отношение на възможността държавите членки (ДЧ) да ограничават/забраняват
отглеждането на ГМО на тяхна територия. След проведени заседания на Работната
група по ГМО към Съвета през март, април и началото на май тази година, е
подготвена проектодиректива. Измененията и допълненията на Директива 2001/18/ЕО
предлагат:
 възможност за ДЧ да наложат ограничения за култивиране на ГМО на
тяхната територия, следствие на новоустановени или нововъзникнали
обстоятелства;
 процедура, която да се прилага, в случаите когато ДЧ е била изключена от
географския обхват на разрешението за култивиране на дадено ГМО на
територията на ЕС, но иска отново да бъде включена в него (поради
възникнали нови обстоятелства). Ясно са разписани отделните стъпки и са
очертани времевите рамки на заложените процедури.
Искане за ограничаване на географския обхват за отглеждане на ГМО може да
бъде внесено от ДЧ веднага след подаване на заявленията.
След разрешаване култивиране на ГМО в ЕС, промени в географския обхват
могат да се заявят от ДЧ при възникване на нови обективни обстоятелства. Държавата
членка следва да представи аргументи за новите обстоятелства и тяхната обективност.
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Исканията за промяна в географския обхват ще бъдат подробно разглеждани за
всеки отделен случай и ако ДЧ предприеме ограничения или забрани, без да е
представила необходимите аргументи за нови обективни обстоятелства, ще бъдат
предприемани съответни наказателни мерки.
Проектодирективата ще бъде внесена за разглеждане от Корепер І в края на май
2014 г. Целта на Председателството е постигане на политическо споразумение в Съвета
по околна среда на 12 юни и окончателно приемане на законодателния акт от ЕП и
Съвета до края на 2014 г.
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