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СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

Анализ на данните, получени от Системата за бързо предупреждение за
храни и фуражи (RASFF), касаещи непозволени генетично модифицирани
организми (ГМО) за периода от 1 април до 31 декември 2011г.
Предупрежденията, свързани с непозволени ГМО в храни и фуражи са
малобройни - през периода от април до декември 2011г. са направени общо 19
нотификации. Сред тях значително преобладават нотификациите за продукти с
произход от Китай – 16. По едно предупреждение има от САЩ, Виетнам и Франция.
Както се вижда от фиг.1. нотификациите са от 0 (през октомври) до 5 (през август) за
месец. При съобщенията за непозволени ГМО през периода прави впечатление, че
всички те се отнасят за генетично модифициран (ГМ) ориз и получени от него
продукти – оризови макарони, юфка, фиде, трици и оризово покритие за ядки (фъстък).
ГМ ориз попада в три групи продукти – зърнени храни и хлебни изделия; ядки, семена
и фуражи. Седемнадесет от нотификациите попадат в групата на зърнените храни и
хлебните изделия, а по една – в групата на фуражите и ядките и семената.
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Фиг. 1. Нотификации на RASFF, касаещи непозволени ГМО по групи продукти за
периода 1.04. – 31.12.2011г.
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Многобройни нотификации по RASFF за наличие на неоторизиран ГМ ориз с
произход Китай има за първи път през 2006г., в резултат на което Комисията приема
Решение 2008/289/ЕС. То въвежда спешни мерки по отношение на присъствието на
неразрешения ГМ ориз Bt63 на Европейския пазар. Независимо от мерките взети
съгласно това решение и в съответствие с констатациите на двете мисии на Службата за
храни и ветеринарни въпроси на ЕК от 2008 и 2011г., нотификациите за наличие на
неоторизирани ГМ сортове ориз с произход Китай продължават. Ето защо в края на
миналата година е прието Решение на Комисията от 22 декември 2011г. относно
спешни мерки във връзка с неразрешен ГМ ориз в оризови продукти с произход Китай
и за отмяна на Решение 2008/289/ЕС. Очаква се след влизането му в сила на
10.01.2012г. присъствието на непозволен ГМ ориз с произход от Китай на Европейския
пазар да бъде предотвратено.
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