Що дає нам асоціація з ЄС?

Безпека поводження з ГМО
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Законодавство ЄС

Що має імплементувати Україна?

Генетично модифіковані організми (ГМО) – це організми, генетичний матеріал
яких було змінено у спосіб, неможливий за природних умов за допомогою схрещування або рекомбінації.

Директива № 2001/18/ЄС про
вивільнення у навколишнє середовище
генетично модифікованих організмів

Законодавство ЄС детально регулює кожен етап використання ГМО, починаючи
від їхнього створення чи отримання дозволу на ввіз до маркування та відстеження на ринку. Ключові наголоси робляться на захисті здоров’я людей, тварин
і довкілля. З метою запобігання безконтрольному умисному вивільненню ГМО в
довкілля розроблені детальні процедури оцінки безпечності та ризиків.

Регламент (ЄС) № 1946/2003 про
транскордонні перевезення генетично
модифікованих організмів

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом містить низку директив і регламентів у сфері ГМО, до яких Україна зобов’язалася наблизити своє
законодавство.

Директива № 2009/41/ЄС про
використання генетично модифікованих
мікроорганізмів у замкненій системі

Регламент (ЄС) № 1829/2003 щодо
генетично модифікованих харчових
продуктів та кормів

Регламент (ЄС) № 641/2004 щодо
детальних правил імплементації
Регламенту (ЄС) № 1829/2003
щодо подання для затвердження
нових генетично модифікованих
харчових продуктів та кормів,
повідомлення про існуючі
продукти та випадкові або технічно
неминуча наявність генетично
модифікованого матеріалу, що
виникла в результаті позитивної
оцінки ризику
Регламент (ЄС) № 1830/2003
стосовно простежуваності
та маркування генетично
модифікованих організмів

Ситуація і законодавство в Україні
Закон України «Про державну систему біобезпеки
при створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих організмів» забороняє обіг ГМО-продуктів, які не внесені
до державного реєстру ГМО-сортів сільськогосподарських рослин і порід тварин, створених на основі ГМО. Не зважаючи на відсутність таких записів у
реєстрі, дедалі частіше лунають повідомлення про
виявлення ГМО на полях України та в кормах. Український сектор Інтернету пропонує широкий вибір
продавців ГМО-насіння поширених сільськогосподарських культур. Все це є свідченням неконтрольованого тіньового ринку.

Українське законодавство з питань ГМО не повністю відповідає європейським нормам і стандартам.
Тому Мінприроди розробило нову редакцію закону, який має впровадити європейські підходи у сфері поводження з ГМО.

У 2018 році
щонайменше 50%
посівів сої в Україні були
генно-модифіковані

У 2010 році 10% харчових
продуктів в Україні містили
ГМО, у 6% їхня частка
перевищила допустимі
законом норми

Закон України “Про інформацію для споживачів
щодо харчових продуктів” дозволяє виробнику використовувати позначку “без ГМО” лише за умов
підтвердження відсутності ГМО.

У 2016 році частка
генно-модифікованої
кукурудзи в Україні
становила 10%
від загальної площі посіву

Щороку збільшується
кількість виявлення позитивних
зразків ГМО в кормах і продуктах
5
харчування, зокрема в сої, ріпаку
та кукурудзі, при цьому посівні
площі під цими культурами також
зростають

Що дає імплементація законодавства ЄС?

Що я можу зробити вже зараз?

Системний підхід до використання ГМО на всіх етапах: від їх створення до
розміщення на ринку

Звертати увагу на маркування продукції щодо ГМО

Використання лише безпечних для здоров’я людини і довкілля ГМО

Звертати увагу на наявність складників, що можуть сигналізувати про ГМО: лецитин, бавовняна та
пальмова олія, кукурудзяний сироп і олія, крохмаль, а також соя

Ефективний державний нагляд (контроль) за використанням ГМО
Високі стандарти оцінки ризиків з метою захисту здоров’я людей і тварин від
споживання продуктів харчування і кормів, які міститимуть ГМО

У 2013 році посіви ГМОкукурудзи в ЄС займали
148 013 га, з яких 94%
було в Іспанії

Використовувати лише сертифікований посівний матеріал
Якщо є підозра щодо незаконного використання ГМО-культури, звертатися із запитом про насіннєвий
матеріал безпосередньо до фермера чи агрохолдингу, або до Держспродспоживслужби

Виявлення довготривалого ефекту використання ГМО для здоров’я людей і довкілля

Підтримувати громадські ініціативи про інформування щодо переваг та загроз впровадження ГМО

Відкритий доступ до реєстру ГМО та продуктів, що їх містять

Бути критичним, не приймати на віру міфи щодо ГМО, надавати перевагу науковим джерелам
інформації

Доступ до інформації про потенційні ризики від застосування ГМО
Обов’язкове маркування ГМО та продуктів, що їх містять
Простежування ГМО на всіх етапах їх надходження на ринок
Можливість усвідомленого вибору продукції

У 2013 році ГМО-культури
в ЄС вирощували в
Іспанії, Чехії, Словаччині,
Португалії та Румунії

Споживати продукти місцевого та органічного виробництва
Від 85% до 90% кормів
та до 95% імпортованих
соєвих кормів в ЄС марковані ГМО

Завантажуйте на www.rac.org.ua
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Публікація підготовлена в рамках проекту «Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона
довкілля в дії» за сприяння Європейського Союзу і Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проекту
«Громадська синергія», під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства УкраїнаЄС. Її зміст є виключною відповідальністю Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» і не
обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

