РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за храните
В чл.5 се създават нови алинеи 4 и 5:
(4) Забранява се влагането на продукти и съставки, съдържащи ГМО
при производството на детски храни;
(5) Забранява се разпространението и продажбата на храни и
хранителни продукти, съдържащи ГМО в детски ясли, детски градини,
училища и търговската мрежа около тях (в радиус от 100 метра);
Създава се нов чл. 19:
Чл. 19. Продажбата на храни и хранителни съставки, съдържащи ГМО
се осъществява на отделни и ясно обозначени търговски площи (щандове,
рафтове, витрини и др.);;
В чл. 23 а се създава нова ал. 10:
(10) Комисията поддържа електронен регистър за дейността си по ал. 1
в интернет - страницата на Министерството на здравеопазването.
В чл. 23з се създава нова алинея (2):
(2) Обозначенията (надписите) указващи, че храните или хранителните
продукти съдържат или се състоят от ГМО са с размер не по – малък от 25 %
от опаковката;
Съществуващите алинеи (2), (3), (4) и (5) от чл.23 з стават съответно
алинеи (3), (4), (5) и (6);
В чл. 38, ал. 1: числото “15 000” става “25 000”, а в ал. 2 числото “35
000” става “ 50 000”
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М О Т И В И

Становищата на учените по отношение на ГМО (генетично
модифицирани организми) и по – точно за тяхното въздействие върху
здравето на хората не са еднозначни. Все по – голяма част от тях,
обаче, доказват вредните последици, вследствие употребата на храни
съдържащи ГМО.
Това ни дава сериозно основание да предприемем законодателни
стъпки за защита на децата от тяхното въздействие, както и за по –
голяма информираност на потребителите при избора им на храни,
съдържащи или свободни от ГМО.
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