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Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми г-н Заместник-председател, 

Уважаеми г-да Комисари, 

Уважаеми г-н Директор, 

 
От името на Европейската мрежа за устойчиво земеделие чрез геномно редактиране (EU-SAGE)1, 

призоваваме Европейската комисия (ЕК) да насърчава пропорционален и недискриминационен 

подход към иновативните технологии на растителна селекция във връзка с проучването на ЕК на 

новите геномни техники2. 

Променящите се климатични условия, замърсяването на околната среда, урбанизацията и променящите 

се модели на потребление са безпрецедентно предизвикателство за устойчивите хранителни системи и 

биологичното разнообразие на глобално равнище. Както Зелената сделка на ЕК, така и стратегията „От 

фермата до вилицата“ напълно оценяват тези предизвикателства и поставят Европа в ролята на фаворит 

за позицията първи климатично неутрален континент до 2050 г. 

 

Мрежата EU-SAGE, която включва изследователи от 133 водещи европейски институции за растителни 

науки и научни общества, напълно подкрепя амбициозните цели на ЕК до 2050 г. и необходимостта 

Европа да прилага всички възможни подходи, включително иновативните технологии за растителна 

селекция, за да се справи с предизвикателствата за устойчивост и биологично разнообразие. 

 

Геномното редактиране е основан на познания, подход в селекцията, който отключва естествените 

механизми в самите растения, като така допринася за намаляване на необходимостта от прилагане 

на външни третирания и прави производството на храни по-екологично. 

 

Още от 2012 г., геномното редактиране с помощта на технологията CRISPR е добавено към научните 

инструменти на селекционерите и предлага иновативен подход за подобряване на характеристиките на 

селскостопанските култури. Трябва да се отбележи, че през 2020 г., Нобеловата награда по химия е 

присъдена на проф. д-р Еманюел Шарпентие и проф. д-р Дженифър А. Дудна за разработването на 

метода за редактиране на генома с помощта на CRISPR, подчертавайки безпрецедентния потенциал и 

възможностите за въздействие върху обществото на тази технология. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019D1904
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Естествената система CRISPR е адаптирана като революционна технология за растителна селекция, която 
позволява много точен, ефективен и рентабилен подход за създаване на нови, подобрени сортове 
растения. Това доведе, например, до получаването на сортове култури, устойчиви към болести, което 
позволява да се избегне необходимостта от прилагане на големи количества химикали, запазване на 
традиционните характеристики на културите и гарантиране на качеството на храните. 
През ноември 2019 г., Европейският съвет поиска от Европейската комисия да извърши проучване на 
статуса на новите геномни техники, съгласно законодателството на Европейския съюз (ЕС), и да 
представи, ако е необходимо, предложение, включващо оценка на въздействието. 
 
 

Научната общност, представена от EU-SAGE, посочва необходимостта проучването да насърчава 

пропорционален и недискриминационен регулаторен статут на геномно-редактираните култури в 

законодателството на Съюза. То трябва да постави основите на международно хармонизиран 

подход към регулирането на такива култури. 

Ние сме на мнение, че направените в геномно-редактираните култури промени може да възникнат и 

спонтанно или да се получат чрез конвенционални селекционни методи и не трябва да попадат под 

разпоредбите на законодателството на ЕС за ГМО (2001/18/EК)3, тъй като това законодателството de 

facto действа като забрана. Както наскоро заяви френският министър на земеделието Жулиен 

Денорманди: „Новите техники за селекция не са ГМО“. Необходим е пропорционален, 

недискриминационен подход, който насърчава иновациите и подкрепя съвременните подходи за 

растителна селекция като част от прехода към по-устойчива и екологосъобразна система за 

производство на храни. 

Много страни по света са възприели или разглеждат регулации „по-подходящи за целта“ по отношение 

на геномно-редактирани култури, както е показано на световната карта по-долу. Няколко такива култури 

и получените от тях продукти, понастоящем навлизат на световния пазар, а много други са в процес на 

разработка (вж. База данни на APHIS4). 
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Като се вземат предвид предизвикателствата пред ЕС за устойчивост и биологичното разнообразие, и 

международната обстановка, в която регулаторната рамка при важни търговски партньори позволява 

разработването и предлагането на пазара на геномно-редактирани култури, текущото проучване на ЕС, 

поръчано през 2019 г., трябва да бъде придружено от „подходящо за целта“ предложение, което да 

позволи развитието и въвеждането на пазара на геномно-редактирани култури в ЕС. 

 

проф. д-р Дирк Инзе 

Координатор на мрежата EU-SAGE 

Научен директор на Центъра за системна биология на раститенията (VIB-UGent) 

Член на Научния съвет на ERC 
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