
Додаток  
 

Доручення РНБО Кабінету Міністрів:   Коментар експерта 

 

1) опрацювати у місячний строк питання 

щодо створення органу, відповідального за 

організацію постійного моніторингу і 

виявлення біологічних загроз;  

 
 

Заплановане Рішенням створення Координаційної структури бажано поєднати з 

Європейськими та світовими тенденціями, щодо функціонування системи регулювання 

біобезпечності, що з 2002 р.
1
 здійснюється надвідомчою структурою і координує зусилля 

центральних відомств з безпечності продукції аграрної та харчової сфери. 

 З 2004 р. створений спеціалізований орган ЄС – Комітет захисту здоров’я 

споживачів, довкілля та харчової безпеки (The Committee on Environment, Public Health and 

Food Safety)
2
, що діє в загальній структурі Керівного наукового Комітету ЄС

3
, в комплексі з 

вищезазначеним Європейським Органом з безпечності харчових продуктів (European Food 

Safety Authority (EFSA)). Всі структури третіх країн, що мають намір взаємодіяти з ЄС за 

різноманітними програмами біобезпечності, повинні мати у себе аналогічні структури
4
 та 

методологію їх функціонування, а також подавати спеціальні звіти, що за сукупністю вимог 

підлягає підтвердженню комісією ЄС. 

До сфери діяльності Комітету захисту здоров’я споживачів, довкілля та харчової 

безпеки ЄС віднесені наступні питання: 

1. Екологічна політика та заходи захисту довкілля, зокрема: 

 вода, повітря, управління відходами, небезпечні речовини, рівні шуму, зміни клімату, 

біологічна різноманітність; 

 життєздатний розвиток суспільства;  
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 міжнародні та національні заходи, спрямовані на захист довкілля; відновлення 

екологічних пошкоджень;  

 суспільний (громадянський) захист; 

 Європейська агенція з питань довкілля. 

2. Охорона здоров’я, першочергово: 

 Програми та певні заходи в галузі охорони здоров’я; 

 Фармацевтична та косметична продукція; 

 Аспекти боротьбі з біотероризмом. 

3. Проблеми безпечності харчової продукції та екомаркування, зокрема: 

Маркування та безпечність продовольства; 

Ветеринарне законодавство стосовно запобігання ризикам здоров’ю людей; 

Система охорони здоров’я в процесах контролю в харчовому ланцюзі.
5
 

 

2) забезпечити розроблення з урахуванням 

міжнародного досвіду та схвалити до 1 

жовтня 2009 року в установленому порядку 

Концепцію державної програми біобезпеки 

та біологічного захисту, передбачивши в ній, 

зокрема:  

 
Україна приєдналась до Конвенції з біологічної різноманітності (1992 р., Ріо-де-

Жанейро), що має ще паралельну назву парадигма інвайронменталізму, але не має діючої 

Національної стратегії біологічної різноманітності, створення якої передбачене згаданою 

конвенцією. Ця стратегія має стати загальним політичним інструментом i планом дій, 

спрямованих на усвідомлення, охорону, збалансоване i розумне використання біологічної 

різноманітності як національного багатства України
6
. Створення такої стратегії повинне 

охоплювати широке коло проблем політики, економіки, екології i використання ресурсів 

країни, і в комплексі з питаннями біобезпеки повинна бути інтегральною частиною єдиного 

національного плану збалансованого розвитку України. Її розробка i виконання буде 

мати неабияке значення, як внесок нашої держави у ноосферну діяльність міжнародної 

спільноти та основа переговорів з міжнародними організаціями щодо фінансування 

технологій, науки, освіти і екологічних проектів України. 

В реалізації цього завдання заслуговують уваги підходи ЄС та США з розроблення 5-7-

річних національних програм (зокрема, визначені Законодавством ЄС
7
), що починаються з 

принципового порівняння національних реалій та досвіду інших країн, з подальшим 
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оприлюдненням таких аналітичних матеріалів. Наступним кроком є широке професійне та 

громадське обговорення моделей розроблення таких проектів, що подають усі зацікавлені в 

такій діяльності структури. По завершенні розробок національних проектів, здійснюється 

наступний супровід та навчання фахівців, з аналітичними оглядами оперативної інформації 

за кожним напрямком реалізуємих програм.  

        Серед 5 ключових напрямків Спільної аграрної політики ЄС, три напрямки 

підпорядковані загальним проблемам біобезпеки – за напрямками збереження довкілля та 

безпечності харчової продукції (до яких віднесено якість харчових товарів, органічне 

сільське господарство, контроль застосування генетично-модифікованих організмів). Два 

напрямки стосуються міжгалузевих питань, зокрема: 1) міжвідомчих програм з 

фінансування (цілеспрямована допомога тощо), статистичного та інформаційного 

забезпечення; 2) питання загальної організації харчових і аграрних ринків та їх правового 

забезпечення.  

Всі програми з поточного і перспективного розширення ЄС також сфокусовані навколо 

пріоритетних програм з біобезпечності (як в розрізі окремих країн, так і міжнаціональних, 

зокрема діючий напрямок «Приморський бізнес та рибництво: зовнішні відносини та їх 

розширення»,  за яким Україна може активно співробітничати вже в поточний період). 

 

створення та особливості формування 

національної системи виявлення біологічних 

загроз;  

 
Методика виявлення біологічних загроз розвивається комплексно з питаннями 

збереження біорізноманітності
8
. Ця діяльність базується на законодавчо затвердженому 

узгодженні термінології, процедурних підходів, класифікаторів, методології оцінювання 

ризиків та систем інформаційної підтримки
9
. 

За галузевими напрямками, зокрема, це завдання вирішується через інтеграцію 

системи агросередовищних  індикаторів
10

 для моніторингу стану довкілля в Спільну Аграрну 

політику (САП)
11

. Рада Європи у Хельсінкі (1999 р.) схвалила стратегію цих інтеграцій до 

САП з включенням таких об’єктів як вода, використання землі, зміни клімату та якості 

повітря, а також природні ландшафти, біорізномаїття, збереження природних ресурсів як 

суттєвіших елементів довгострокового сталого сільського господарства. Рада Європи у 

Гетеборзі (2001 р.) підтвердила стратегію сталого розвитку ЄС, яка вимагає брати до уваги 
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 Переклад В.І. Власова, в процесі співробітництва з ПГО «ІРАР» за напрямком Євроадаптації національного законодавства харчової та аграрної сфери 



економічний, соціальний і природоохоронний ефекти. На підставі цих рішень у 2001 році 

було  ідентифіковано 35 агросередовищних індикаторів, а пізніше визначено ідентифікацію 

потенційних джерел даних та інформації, що потрібна для оперування індикаторами, 

оскільки понад 40% території ЄС-25 зайнято сільським господарством. У вересні 2002 року 

розпочалaся програма IRENA (Indicator Reporting on the Integration of Environmental Concerns 

into Agriculture Policy) – інтеграції індикаторів щодо захисту середовища у САП, що 

закінчилась наприкінці 2005 р. У схваленні Радою Європи Стратегії Сталого Розвитку (ССР) 

у 2006 р. визначено, що сталий розвиток повинен бути інтегрований у політиці на всіх рівнях 

при прийнятті головних рішень щодо повного знання їх впливу на економіку, соціальну 

сферу і середовище. Оскільки інтеграція захисту середовища у САП є динамічним процесом, 

що потребує постійного моніторингу, тому агро-середовищні індикатори є ключовими 

інструментами, що слугують цілям політики створення національних систем екомаркування: 

- забезпечувати інформацією щодо поточного стану і поточних змін в 

умовах аграрного середовища; 

- вплив сільського господарства на середовище; 

- оцінювати   вплив політики сільського господарства і середовища на 

управління фермами відносно середовища; 

- інформувати щодо рішень у сфері політики відносно сільського 

господарства і середовища; 

- ілюструвати громадськості взаємозв’язок з агро-середовищем. 

приведення законодавства України, що 

регулює питання біологічної безпеки та 

біологічного захисту, у відповідність із 

міжнародними вимогами;  

 
Європейські вимоги до національних та загальноєвропейських (в т.ч. зацікавлених 

третіх країн) систем викладені у комплексі правових актів, що об’єднані в одному правовому 
напрямку, за директорією законодавства ЄС «Environment, consumers and health protection / 
Consumers / Protection of health and safety» (Довкілля, споживачі та захист здоров’я). Цей 
напрямок охоплює близько 4 000 регуляторних актів загально галузевих («горизонтальних») 
ті спеціалізованих за окремими напрямками («вертикальних») вимог. 

З огляду на викладене, потребує також невідкладного вирішення проблематика гармонізації 

національної системи правового забезпечення (законів, технічних регламентів та 

підтримуючих стандартів), адаптованих до вимог ЄС, з процесами розроблення, 

затвердження і впровадження Європейських правових актів (де, наприклад, налічується лише 

10 типів правових посилань між актами, що потребують формування адекватного 

інформаційно-правового апарату до національних гармонізованих актів).  
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