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Европейско законодателство 

• Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Европейския съвет от 24 
юни 1991 г. относно биологичното производство на 
земеделски продукти и неговото означаване върху 
земеделските продукти и храни" (ЕС-Еко регулиране), 
определя начина, по който се произвеждат земеделските 
продукти и храни, които са определени като екологични 
продукти. Регламентът е от насоките на Международната 
федерация на движенията за биологично земеделие 
(IFOAM) 

• През 1999 г. се допълва от Регламент (ЕО) № 1804/1999, 
който регулира набирането, етикетирането и контрола на 
най-подходящите видове животни (едър рогат добитък, 
овце, кози, коне и птици).  

• Генетично модифицирани организми (ГМО) и 
продукти, получени от ГМО, се изключват изрично от 
методите на биологично производство.  



Европейско законодателство 

• Регламент (ЕС) No 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. 
относно биологичното производство и етикетирането на 
биологични продукти, отменящ Регламент (EEC) No 2092/91 

• Регламент (EC) No 967/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г., 
изменящ Регламент (EC) No 834/2007 относно биологичното 
производство и етикетирането на биологични продукти 

• Регламент (EC) No 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 
г., който излага подробни правила за приложение на Регламент 
(EC) No 834/2007 на Съвета за биологичното производство и 
етикетирането на биологични продукти относно биологичното 
производство, етикетирането и контрола. 

• Регламент (EC) No 1254/2008 на Комисията от 15 декември 
2008 г., изменящ Регламент (EC) 889/2008, който излага 
подробни правила за приложение на Регламент (EC) No 
834/2007 на Съвета за биологичното производство и 
етикетирането на биологични продукти относно биологичното 
производство, етикетирането и контрола 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:264:0001:0002:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:337:0080:0082:BG:PDF


Национално законодателство 

• Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на 

правилата на биологично производство на растения, 

животни и аквакултури, растителни, животински продукти, 

продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и 

контрола върху производството и етикетирането В сила 

от 19.02.2013 г., Обн. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г 

• ЗАКОН за прилагане на Общите организации на пазарите 

на земеделски продукти на Европейския съюз - изм. ДВ., 

бр.8 от 25 Януари 2011г., в сила от 1.01.2007 г 

• НАРЕДБА № 4 от 24 февруари 2015 за прилагане на 

мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 



Какво означава “без ГМО” 

Има разлика между :  

•  Задължително етикетиране: когато се 
посочва присъствие на ГМО - напр.: 
продуктът е произведен от ГМ  
царевица/ съдържа ГМ соя  

• “Положителна претенция”- 
доброволна - когато се посочва 
отсъствие на ГМО - напр.: “Без ГМО”, 
“Гарантирано отсъствие на ГМО” 



Европейско законодателство, касаещо 

етикетирането на ГМО 

Приложими нормативни разпоредби: 

 

→ Регламент n°1829/2003: ГМ храни и фуражи  

→ Регламент n°1830/2003: Проследимост и 
етикетиране на ГМО 

 

Други:  
 

→ Регламент n°1831/2003 за фуражни добавки  

→ Регламент n°834/2007 за органични продукти и 
етикетиране на органични продукти  



Доклад на Европейската комисията от  25 окт. 2006 :   

 
• § 11. Пояснения относно някои аспекти на прилагане на 

етикетиране по Регламент 1829   

 Схема за етикетиране “Не съдържа ГМО” (p. 28) 

 

 “2) Хранителни продукти, които могат да бъдат 
генетично модифицирани или не: Такава храна може 
да се пуска на пазара без етикет за съдържание на 
ГМО, при условие, че съдържанието е по-малко от 
0,9% ГМ материал, както и в случаите на случайно и 
технически неизбежно наличие на ГМ материал. За 
тези храни, етикетирането «не съдържа ГМО» не 
може да бъде изключено априори.  

► “Прагът” на етикетиране : 



• Член  4: продукти, съставени или съдържащи 
ГМО:  

→ задължителна индикация за продукт, съдържащ 
или състоящ се от ГМО.  

 

     ОСВЕН АКО ГМО  < 0.9 %  

 
• Член 5: продукти , разработени от ГМО :  

→ задължителна индикация за всеки суров 
материал или фуражна добавка, произведен от 
ГМО 

     ОСВЕН АКО ГМО  < 0.9 %  

 

Правила за етикетиране 

Регламент  n° 1830/2003 



Как изглежда етикет на храна и фуражи 
със съдържание на ГМО над 0,9 % 

 



Етикет от Словения, 2015 г. 



Ако се установи "случайно или технически 

неизбежно" наличие на ГМО и се 

предприемат "подходящи" превантивни 

мерки, производителят е освободен от 

задължително етикетиране 

 

Освен това : 

Количественото съдържание 

Етикетът "може да съдържа ГМО" не е 

съвместим с Регламенти n ° 1829 /2003 и 

1830/2003 

Внимание  !  



Европейското законодателство за 

положителни претенции  

“не съдържа ГМО” 
 

В текстовете: нищо официално. 

* * * * * * * * 

► трудности, които трябва да бъдат изяснени: 

 

- Какъв е прагът на случайно или технически 
неизбежно наличие на ГМО 

- Използване на добавки за храни, стартерни 
култури и други с произход ГМО 

- Използването на фуражни добавки и 
технологични спомагателни суровини, 
произведени с помощта на ГМО 



 Добавки за храни и фуражи и други технологични 

помощни съставки, произведени с помощта на 

генетично модифицирани организми 

 

► Не са в обхвата на Регламент  n°1829/2003 

 

   Няма задължително етикетиране 
 

 

 

 

 → Тези продукти са в обхват на други регламенти. 



Регламенти и правила относно доброволно 

етикетиране “без ГМО” на храни при 

различни страни-членки 

• Австрия 2007, Кодекс Алиментариус на 
Австрия „Gentechnik-frei“(свободно от 
ГМО)  

• Германия 2008,Закон „Gentechnik“(без 
генни техники) 

• Франция 2009 „Nourri sans OGM“ (feed 
without GMOs)– програма за хранене на 
животните при етикетиране “Не съдържа 
ГМО” в Бретан 



Aвстрия:  

Richtlinie zur Definition der “Gentechnikfreien Produktion” 

Guideline on the Definition of the “GMO-Free Production” , 

Austrian Ministry of Health  

► В сила от 6 март 2008 

 

► Допустими са всички формулировки за положителна претенция  
(bred without GMO, GMO-Free, without GMOs…) 

 

► Операторите по веригата за доставки трябва да изискват взаимно 
"потвърждения" за отсъствие  на ГМО един от друг. 

 

► Пълното разделяне на потоците на производството (с или без ГМО) 

 

► Строга оценка на риска (IP система за документирана проследимост) 

 

► Добавки, технологични спомагателни суровини, аромати, ензими и 
т.н.: специална процедура (разрешение от Комисията "Codex") 



 

 

 

- Дибитък за производство на месо: 12 месеца преди 
продажбата 

- Свине: целия период на угояване 

- При произовдство на мляко: 2 седмици  

- Домашните птици за производство на яйца: 6 седмици 

- Аквакултури: целия период на хранене 

Изисквания за храни от животински 

произход 
 



Германия  

 “Закон за изменение на Закона за генните технологии…” 

 

► в сила 30 май  2008 

 

Чл 2 § 3a: 

 

 ► Единствената разрешена формулировка е “Ohne Gentechnik” (без генни 
техники) 

 

 ► За храни: без присъствие на ГМ материл по принцип  (0.1% ? – граница на 
количествено определяне 

 

 ► За фуражи : 0.9 % от случайно или технически неизбежно наличие.  

 

 ► Добавки и технологични спомагателни суровини, ако са получени с помощта 
на генетично модифицирани организми, препратка към Регламент № 834/2007 
(относно биологичното земеделие) е необходимо. 

 

 ► Тежест на доказване на “не съдържа ГМО” върху икономическите оператори  

 

 ► Няма ограничение за ветеринарни лекарства, получени с помощта на 
генетично модифицирани организми. 



Франция  
(дискусия) 

 

Продукти “Без ГМО” 

►Праг на етикетиране “не съдържа ГМО”: LOD – границата 
на откриване на метода за доказване на ГМО 

 

► Нито един ГМО продукт, получен от ГМО или получен с 
помощта на генно модифицирани организми 
(аминокиселини, витамини, ензими ...) не могат да са 
използват в някакъв етап на производство на продукта. 

 

 ограничителни правила - на  практика 
всеки вид положителна претенция “без 
ГМО” е неприложима. 

 



България 

Закон за храните 

• Чл.10 относно етикетирането на храни 

• (4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 
14.04.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 
2010 г.) Министерският съвет определя с 
наредба изискванията за етикетирането и 
представянето на храните.  

• (5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г.) Условията и 
редът, при които храните могат да носят 
етикет "БЕЗ ГМО", се определят с наредбата 
по ал. 4.  



НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА 

ХРАНИТЕ Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г. 

• Чл.10. (2) При етикетирането на храни и 

хранителни съставки, които съдържат или са 

съставени от генетично модифицирани 

организми (ГМО), или са произведени, или 

съдържат съставки, произведени от ГМО, се 

спазват и изискванията на чл. 12 и 13 

от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета относно 

генетично модифицираните храни и фуражи 

(ОВ, L 268 от 18.10.2003 г.). 

 

 



Хармонизиране в ЕС 

• Заседание на 22 септермри 2011 

Постоянен Комитет за хранителна 

верига и здраве на животните – Сектор 

ГМО 

• Разработване на национални правила и 

частни схеми във връзка с 

етикетирането “не съдържа ГМО”  



US - Ще изисква ли FDA 

задължително етикетиране  “ГМО”  

• 2014 г., Върмонт става първият щат, 

който изисква задължително 

етикетиране при наличие на ГМО.  

• Кънектикът и Мейн също са преминат 

закони за етикетиране на ГМО 



US –  

 The Safe and Accurate Food Labeling Act of 2015  

the DARK act  

 “Denying Americans the Right-to-Know”  

• Ограничава инициативата на отделните щати да 

изискват етикетиране на ГМО храни. 

• На практика елиминира възможността на FDA да 

приложи  национална система за етикетиране на 

ГМО. 

• Подкрепя настоящата неработеща доброволна 

система за етикетиране. 

• Създаване на система за "безопасността" ГМО само 

на базата на  проучвания, проведени от 

индустрията. 

• Допсуска "естествени" храни да съдържат ГМО 

съставки. 



64 страни  в света етикетират 

продукти, съдържащи ГМО  
 

http://www.justlabelit.org/ 



 



Източници 

• Voluntary Non-GMO/ GMO-Free Labeling claims, Regulatory developments 

in European member States, Blanche MAGARINOS-REY  

• Guideline on the Definition of the “GMO-Free Production” , Austrian Ministry 

of Health  

• REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE 

EUROPEAN  PARLIAMENT on the implementation of Regulation (EC) No 

1829/2003 of the European Parliament and of the Council on genetically 

modified food and feed , 25 Oct. 2006 

• http://www.justlabelit.org/dark-act/ 

 


