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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за храните
(Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г.,
изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99
от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11
Април 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 14 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм.
ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28
Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г.,
изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от
27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември
2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.,
изм. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г.)

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай, че храната съдържа или се състои от ГМО в
съотношение над допустимата прагова норма, определена в Регламент
(ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември
2003 година относно проследяването и етикетирането на генетично
модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от
генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива
2001/18/ЕО,
вида,
количественото
съдържание
и
уникалният
идентификатор на ГМО задължително се изписват на опаковката с размер
не по-малък от 25% от опаковката, с главни букви, с контрастен на
останалата част от текста цвят.”
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.
§ 2. В чл. 12, ал. 3 се създава т. 5:
„5. декларация по образец, удостоверяваща ще бъдат ли влагани
съставки и добавки в храната, както и компоненти на дадена съставка, и
вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена
форма, произведени от ГМО при производство на храни и ястия в обекта.”
§ 3. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. информацията по чл. 12, ал. 3, т. 5”
2. Досегашните т. 5, 6 и 7 стават т. 6, 7 и 8.

§ 4. В чл. 15, ал. 1 думите „т. 2, 3, 5 и 6” се заменят с „т. 2, 3, 5, 6 и 7”.
§ 5. В чл. 21а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) Създава се нова т. 2:
„2. изискват и съхраняват резултати от лабораторни анализи на
доставените храни и влаганите съставки и добавки в храната, както и
компоненти на дадена съставка, и вещества, които присъстват в крайния
продукт, макар и в променена форма за наличие на ГМО;”
б) Досегашната т. 2 става т. 3;
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Операторите вземат проби с цел удостоверяване на
съответствието със заявената информация по чл. 12, ал. 3, т.5”
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.
§ 6. В чл. 23з се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „в писмен вид” се добавя „в придружаващите
партидата документи и на етикета на продукта”;
2. В ал. 5 след думите „Регламент (ЕО) № 1829/2003” се добавя „и
Регламент (ЕО) № 1830/2003”.
§ 7. В чл. 24 се създава ал. 4:
„(4) При внос на храни, съдържащи или състоящи се от ГМО,
вносителят задължително вписва информацията в придружаващите
партидата документи и представя резултатите от лабораторния анализ за
вида и количественото съдържание на ГМО.”
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Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета
от 22 септември 2003 година относно проследяването и етикетирането на
генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи
от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива
2001/18/ЕО е част от европейската законодателна рамка в областта на
ГМО.
Този нормативен акт установява изискванията за проследяване на
ГМ храни, предаването и притежаването на информация, че продукти
съдържат или се състоят от ГМО, на всеки етап от тяхното пускане на
пазара. Предлага базата за правилно проследяване и етикетиране на ГМ
храни, урежда предаването и притежаването на информация, че храни са
били произведени от ГМО. Регламентът постановява, че е необходимо да
се гарантира, че потребителите са пълно и достоверно информирани за
ГМО и продуктите, храните и фуражите, произведени от тях, така че да
имат възможност да направят информиран избор на продукт.
Като национални мерки в отговор на изискванията на Регламента се
предприемат включването на нови разпоредби в Закона за храните по
отношение на:
• Изисквания за етикетиране – предвидена е препратка към
определената в Регламента прагова норма за етикетиране на храната или
продукта за наличие на ГМО, която към настоящия момент е 0,9%
количествено съдържание от целия продукт, което следва да е
задължително изписано с контрастен цвят, в размер 25% от опаковката на
продукта;
• Проследимост – при регистриране на нов обект за производство
на храни и ястия, операторът задължително да подава декларация по
образец до контролния орган с цел повишаване на информираността му,
ще бъдат ли влагани ГМ суровини при производството на храни, както и
задължение за информиране на контролния орган в случай, на промяна на
това обстоятелство.
Ще се осъществява проследимост на всички етапи на производство,
преработка и дистрибуция на съставки и добавки в храната, както и
компоненти на дадена съставка, и вещества, които присъстват в крайния
продукт, макар и в променена форма за наличие на ГМО чрез изискване и
съхраняване на резултатите от лабораторни анализи на доставените храни
и влаганите суровини.
• Самоконтрол в обектите - с цел удостоверяване на заявената
информация в подадената декларация при регистриране на обект,
операторите ще вземат проби от доставените храни и влаганите суровини
за наличие на ГМО;

• Внос на партиди от трети страни - вносителят ще вписва
информацията в придружаващите партидата документи и ще представя
резултатите от лабораторния анализ за вида и количественото съдържание
на ГМО.
Основните причини, налагащи промяната в Закона за храните, са:
1. Осъществяване на по-стриктен официален контрол при
производството и търговията с храни по отношение на спазване
изискванията за етикетиране и проследимост на храни на пазара предвид
настоящата фактическата обстановка, както и фактът, че пазарът на
страната е част от единния Общностен пазар;
2. Засилен самоконтрол в обектите по отношение на влаганите
суровини, съставки и добавки в храните за наличие на ГМО;
3. Стриктен контрол на всички партиди от внос и изрично вписана
информация в придружаващите партидата документи, че продуктът
съдържа или се състои от ГМО, както и резултати от лабораторни анализи.
Прилагането на закона ще доведе до постигане на следните по-важни
резултати:
1. Стриктен официален контрол и по–добра проследимост на всички
етапи на производство и предлагане на пазара на храни, съдържащи или
състоящи се от ГМО;
2. Завишен самоконтрол с цел спазване на изискванията за
проследимост и етикетиране от самите оператори;
3. Повишен информиран потребителски избор относно предлаганите
на пазара храни и продукти, съдържащи или състоящи се от ГМО.
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