СТАНОВИЩЕ
На „Коалиция България – зона, свободна от ГМО“, Екологично сдружение За Земята,
Фондация за околна среда и земеделие, Сдружение Агролинк, Българска асоциация
биопродукти, Грийнпийс България и Конфедерация на Българските пчелари

Относно: проект на Закон на храните
Подписаните организации от години активно работят по темата Генетично
модифицирани организми (ГМО) и тъй като Закон за храните (наричан от тук нататък
ЗХ) е един от основите в областта, извършихме собствен анализ на Законопроект за
храните (наричан от тук нататък ЗПХ ) и на база на него изразяваме настоящото
становище.
Законопроектът е съобразен с релевантната европейска законодателна рамка в
областта на ГМО. В по-голямата си част обявеният за обществена консултация ЗПХ
утвърждава съществуващите нормативни правила в областта, действащи при сегашния
ЗХ. Нашите коментари са в три направления.
1. Правила за етикетиране и проследяемост.
1.1.

Етикетиране и проследяемост на продукти, съдържащи ГМО

С последните редакции на законопроекта беше създаден чл. 85, който урежда
правилата за етикетиране. Като цяло в чл. 85, ал (1), (2) и (3) са отразени и
съществуващите изисквания в действащия ЗХ, които ние одобряваме. По-конкретно:
предвижда се поставяне на думите „Съдържа ГМО“ на 25% площ от опаковката, когато
нормативната уредба изисква такова етикетиране, както и се определя, че изписването
им трябва да бъде с контрастен на останалата част от текста цвят. Правилото, че същия
надпис следва да бъде с двойно по-голям от останалото съдържание размер на
шрифта от ЗХ, е заменено в ЗПХ с изискване за изписване с главни букви, което
приемаме за равностойно и нямаме забележки. Единствената съществена разлика при
регулацията на изписването е, че в ЗПХ липсва изискването за различен шрифт,
какъвто съществува в действащия ЗХ. Считаме, че при кумулативното наличие на
гореописаните правила за изписване, въведени в чл. 85, ал. (3) последното няма да
има съществено значение и правото на потребителите да бъдат добре информирани
ще бъде гарантирано.
Подписаните организации подкрепяме текстовете относно правилата за етикетиране и
проследяемост, отразени е с главни букви в чл. 85, ал (1), (2) и (3) от ЗПХ. Единствено
искаме да обърнем внимание, че в публикувания текст на чл. 85, ал (1) съществува
техническа грешка в следната част „…от Регламент (ЕО) № гм,…“. Предполагаме, че се
има предвид Регламент (ЕО) 1829/2003 и препоръчваме съответната редакция на този текст.

1.2.

Етикетиране и проследяемост на продукти „Без ГМО“

При провеждания официален контрол от БАБХ през последните години се отчита, че за
периода от 2012 г. до 2016 г. 4% процента от изследваните за съдържание на ГМО
храни съдържат такова в количесвто под 0.9 % за съответната съставка (за 2014 г. и
2015 г. те са около 10%). Съгласно българското и европейското право за тях не
съществува задължение за етикетиране за съдържание на ГМО. За същия период в
50% от тестваните фуражи се открива съдържание на ГМО над 0.9% (средно
съдържание около 5% за продукт), а при 4% от тестовете се открива съдържание на
ГМО под 0.9%.
Това означава, че на практика българските потребители консумират директно (в
случаите с храните) или „индиректно“ (в случаите с фуражите) ГМО, без да са
информирани за това. Предвид че законодателство на ЕС към момента не позволява
други мерки за въвеждане на по-строги правила за задължително етикетиране
(например за храни и фуражи, съдържащи ГМО и под 0.9%, както и на храни,
произведени от животни, хранени с ГМО фуражи), един от основните варианти за поинформиран избор на потребителите се явява доброволното етикетиране на продукти,
които гарантирано са произведени, без употребата на ГМО по цялата верига. Това се
доказва и от практиката на редица европейски страни, които са въвели такъв
доброволен стандарт.
Към момента в България единствено биопродуктите дават тази гаранция. Но тъй като
все още тяхната консумация е с нисък дял, считаме че е необходимо да бъде въведен
доброволен стандарт за конвенционални хранителни продукти „Без ГМО“.
Въвеждането му се налага и заради неяснотата какво стои зад претенцията на
продуктите, които към момента използват такъв или аналогичен надпис на опаковките
си. Вече имаме и прецедент БАБХ да открие съдържание на ГМО дори над 0.9% при
соев продукт, носещ такъв надпис.
В този смисъл приветстваме желанието за въвеждането на подобна политика за
доброволно етикетиране „Без ГМО“ с правилата на чл. 85, ал. (4) и ал. (5) от ЗПХ. В
същото време, считаме че е избран ако не неработещ, то определено слаб модел за
такава. Основните проблеми, които виждаме са три:
a) Липса на ясно изискване към продуктите, носещи етикет „Без ГМО“ да са
произведени без употреба на ГМО. Текстът на ал. 4 позволява употребата на
този надпис за храни „ако са произведени, съгласно добра производствена
практика, гарантираща пълното отсъствието на всички съставки и добавки,
съдържащи или произведени от ГМО.“. На практика не се изисква в крайният
продукт да е налице пълно отсъствие на ГМО (за храни от растителен произход)
и отсъствие по производствената верига на продукти (за храни от животински
произход), а само да са спазени въведени производствени практики, което
считаме за неправилно. Най-вероятно става въпрос за непрецизна редакция и
по-долу ще представим наша такава. По-големият проблем в тази алинея е, че
стандартът не би обхванал животински продукти, произведени с употребата

на ГМО фуражи. Както беше отбелязано по-горе, всъщност там е големият
пазарен дял на ГМО продуктите. Всички съществуващи стандарти за продукти
„Без ГМО“, въведени в страни-членки на ЕС, обхващат и такива продукти, и ние
настояваме за такъв, като предложената от нас редакция ще позволи това.
Допълнително считаме, че именно и за такива продукти ще е най-силен бизнес
интересът от доброволното етикетиране „Без ГМО“
б) Предлаганата регулация за продукти „Без ГМО“ не включва създаването на
национален стандарт (обхващащ цялата верига от фермер до потребител), а в
чл. 85, ал. (5) на ПЗХ се предлага въвеждането на добри производствени
практики за произведени „БЕЗ ГМО” храни. Превидено е те да се разработят от
браншовите организации и съюзи и да се одобрят от министъра на
земеделието, храните и горите. Ние изцяло се противопоставяме на този
подход и предлагаме такъв стандарт да бъде уреден на ниво нормативен акт,
като считаме, че най-удачният вариант е специална наредба, разработена от
МЗХ при участието на всички заинтересовани страни, където и браншовите
организации ще имат възможност да участват в процеса. Съображенията ни са
следните
- Съществуващият текст по никакъв начин не задължава, а и няма как да задължи
браншовите организации да разработят такива добри производствени практики,
което поставя под въпрос дали политическата воля изобщо ще се реализира, и
дали БАБХ като контролен орган ще може да внесе нужното спокойствие сред
обществото относно продуктите, носещи претенцията „без ГМО“
- Създава се възможност различни браншови организации да създадат различни
стандарти както за отделни процеси по хранителната верига, така и за крайните
продукти. Това може да доведе до различия и по същество различни стандарти, но
с еднакво обозначение за крайния потребител. Това няма да реши проблемите с
несигурността на потребителите и в крайна сметка поставя под риск изцяло
въвеждането доброволно на такива системи от бизнеса. Съществува и голяма
вероятност различните стандарти да влязат в конкуренция по между си, която да
даде предимство на тези с по-ниските гаранции и разходи, т.к. за бизнеса това ще
бъде по-икономически предпочитания, ако накрая всеки дава правото на едно и
също обозначаване на продуктите.
- В ръцете на браншовите организации ще остане и контрола по спазването на
такива добри производствени практики, което ще лиши потребителите от защитата,
която държавата би могла да им предостави с един нормативно въведен стандарт,
при чийто контрол ще бъдат отговорни държавни институции (БАБХ и КЗП
например). Изцяло не е ясно и какво ще следва, ако бизнес оператор се отклони от
спазването на стандарта.
- Има възможност редица заинтересовани граждани, граждански и потребителски
организации да останат извън процеса на създаване и евентуална следваща

промяна на стандарта при необходимост. Това допълнително ще подкопае
доверието в такъв стандарт и съответно ще лиши бизнеса от стимул за прилагането
му. Обръщаме внимание, че във всички европейски страни, където има въведени
такива стандарти е установено, че той работи добре, само ако всички
заинтересовани страни са включени равнопоставено. Считаме, че създаване на
работна група към МЗХ за създаване на наредба е най-удачният вариант за
преодоляване на този дефицит.
- европейската практика също показва, че страните-членки уреждат доброволните
си стандарти „Без ГМО“ с нормативни актове. Например Франция и Австрия с
наредби на министерства, а в Германия – със закон. За справка и повече
информация:
http://www.gentechnikfrei.at/downloads/04_gmo_free_comparison_study-a-d-fi_fin_11102012.pdf
в) Обръщаме внимание, че е добре да бъде предвидена регулация, освен на
изписването „Без ГМО“ и такава на визуален елемент (лого) за същото.
Практиката от други стандарти, въвели стандарти „Без ГМО“ за храни показва, че
това е от изключителна важност за разпознаваемостта сред потребителите и от там
по-големия интерес от страна на бизнеса. Същото може да бъде уредено в
наредба, регулираща „Без ГМО“ етикетирането.
Водени от горните аргументи и като отразяваме основните виждания
(доброволният стандарт да обхване и продукти, произведени от животни, които не
са хранени с ГМО, да гарантира нулево присъствие на ГМО по веригата, да бъде
национален стандарт, закрепен в нормативен документ) предлагаме да бъде
върната редакцията на текстовете в тази област от предходна версия на ЗПХ, като
ал. (4) и ал.(5) се заменят с чл. 85, ал. (4) както следва:
„Условията и редът, при които храните могат да носят етикет "БЕЗ ГМО", се
определят с наредба на Министъра на земеделието, храните и горите"
Препоръчваме в Преходни и заключителни разпоредби на ЗПХ да се въведе
едногодишен срок за разработване на наредбата по предложения от нас с редакция
чл. 85, ал. (5). С такава може и да се уреди статутът на храни, носещи етикет „Без
ГМО” до влизане в сила на наредбата.
Като допълнителна аргументация по тази точка от Становището ни, прилагаме
информация за съществуващите подобни стандарти в: Приложение 1 Наредба в
Австрия, Приложение 2 Контрол на рисковите точки при прилагане на Наредбата в
Австрия и Приложение 3 Презентация на Агролин за стандартите „Без ГМО” на страничленки на ЕС.

I.

Санкции на нарушения, свързани с ГМО.

Подписаните организации приветстваме запазването на размера на санкциите,
които действат към момента в ЗХ. В тази част настояваме за техническа редакция, с
която да се конкретизират текстовете, за които се прилагат санкциите с оглед на
яснота и еднозначност на нормата и въвеждане като допълнителна санкция, но и
възможност за допълнителна защита на потребителите на публичен регистър за
констатираните от контролните органи нарушения в областта. Във връзка с това
предлагаме следната редакция на чл. 135 от ЗПХ, както следва:
Чл.135. (1) Който произвежда и продава генетично модифицирана храна, ГМО за
използване във или като храна или храна, съдържаща съставки, произведени от
ГМО, в нарушение на този закон, включително, но не само на разпоредбите на
чл.26, ал. (2), т.11 , Чл. 31. (2), т. 9, Раздел ІV „Генетичномодифицирани храни“, чл.
120, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 25 000 до 35 000
лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 35 000 до 70 000
лв.
(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 50 000 до 70 000 лв., а при
повторно нарушение - от 70 000 до 110 000 лв.
(3) БАБХ създава и поддържа регистър на установените нарушения и
наложени наказания по ал. (1) и ал. (2), в който в срок от 5 (пет) работни дни от
съставяне на съответния административен акт се вписва: описание на
извършеното нарушение, включително правната норма, която е нарушена,
пълна идентификация на извършителя при спазване на правилата за защита на
личните данни и наложената санкция. В случай, че с влязло в сила съдебно
решение съответният административен акт бъде обезсилен, БАБХ заличава
вписването в регистъра.
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