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ОсновнаОсновна вимогавимога, , якуяку висуваєвисуває ЄСЄС: : 
ХарчовіХарчові продуктипродукти, , щощо виробляютьсявиробляються
країнамикраїнами якіякі бажаютьбажають вступитивступити додо ЄСЄС
тата якіякі імпортуютьсяімпортуються додо ЄСЄС, , повинніповинні
відповідативідповідати такимтаким самимсамим високимвисоким
стандартамстандартам, , якяк іі продуктипродукти, , виробленівироблені

вв межахмежах ЄСЄС..
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•• НормиНорми щодощодо продуктупродукту
–– ДозвілДозвіл додо випускувипуску нана ринокринок
–– ЗабороненіЗаборонені речовиниречовини

•• НормиНорми щодощодо процесупроцесу
–– ХАССПХАССП
–– ПростежуваністьПростежуваність ((заза принципомпринципом ““кроккрок назадназад, , кроккрок впередвперед””))

•• НормиНорми щодощодо інформуванняінформування споживачівспоживачів
–– МаркуванняМаркування

•• НормиНорми щодощодо процедурпроцедур
–– ОфіційнийОфіційний контрольконтроль

ЄСЄС:: ГрупиГрупи новихнових правовихправових нормнорм
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РозвитокРозвиток нормнорм ЄСЄС щодощодо гігієнигігієни тата безпечностібезпечності харчовиххарчових
продуктівпродуктів

2000 р.: “Біла книга” з питань безпеки харчових продуктів
2002 р.: Регламент 178/2001 «Про загальну гігієну харчових
продуктів та кормів» (“Загальний закон Общий закон про
харчові продукти”) 
2003 р.: Законодавство щодо ГМО (1829/2003 (продукти та
корми) та 1830/2003 (простежуваність та маркування))
2004 р.: Законодавство про гігієну харчових продуктів (пакет
т.зв. «гігієнічних вимог»)
2005 р.: Маркування щодо алергенів
2006 р.: Заяви щодо корисності для здоров’я на ектикетці
Майбутнє: харчові добавки
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ØØ РегламентРегламент 852/2004 852/2004 ““ПроПро гігієнугігієну харчовиххарчових продуктівпродуктів””; ; 
ØØ РегламентРегламент 853/2004 853/2004 ““ПроПро гігієнугігієну харчовиххарчових продуктівпродуктів тваринноготваринного
походженняпоходження””; ; 

ØØ РегламентРегламент 854/2004 854/2004 ““ПроПро організаціюорганізацію офіційногоофіційного контролюконтролю
продуктівпродуктів тваринноготваринного походженняпоходження, , призначенихпризначених длядля споживанняспоживання
людиноюлюдиною””; ; 

ØØ РегламентРегламент 882/2004 882/2004 ““ПроПро офіційнийофіційний контрольконтроль, , здійснюванийздійснюваний зз
метоюметою забезпеченнязабезпечення перевірокперевірок відповідностівідповідності законодавствузаконодавству
щодощодо харчовиххарчових продуктівпродуктів тата кормівкормів, , тата правилправил щодощодо охорониохорони
здоровздоров’’яя тата добробутудобробуту тваринтварин””; ; 

ØØ ПлюсПлюс РегламентРегламент 2073/2005 2073/2005 щодощодо мікробіологічнихмікробіологічних критеріївкритеріїв
харчовиххарчових продуктівпродуктів

ØØ 2 2 ДирективиДирективи (2002/99 (2002/99 ЄСЄС –– охоронаохорона здоровздоров’’яя тваринтварин; 2004/41  ; 2004/41  --
відкликаннявідкликання 17 17 директивдиректив););

ØØ 4 4 РегламентиРегламенти щодощодо застосуваннязастосування пакетупакету гігієнічнихгігієнічних вимогвимог;;
ØØ РегламентРегламент 183/2005 183/2005 ““ ПроПро гігієнугігієну кормівкормів””
ØØ НастановиНастанови ізіз застосуваннязастосування регламентіврегламентів (7) (7) 

ØØПакетПакет гігієнічнихгігієнічних вимогвимог”” ((зз 1 1 січнясічня 2006 2006 рр.) .) тата іншіінші новінові РегламентиРегламенти
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ГрупиГрупи харчовиххарчових продуктівпродуктів, , щощо регулюютьсярегулюються вв ЄСЄС

ØØ ХарчовіХарчові продуктипродукти:  :  
ll ПродуктиПродукти рослинногорослинного походженняпоходження;;
ll ПродуктиПродукти тваринноготваринного походженняпоходження::

•• СвіжеСвіже мм’’ясоясо;;
•• ММ’’ясоясо дикихдиких тваринтварин тата птиціптиці;;
•• ММ’’ясніясні продуктипродукти ((напівфабрикатинапівфабрикати, , мм’’ясніясні продуктипродукти, , 
мм’’яснийясний фаршфарш, , ““іншіінші мм’’ясніясні продуктипродукти””););

•• МолокоМолоко тата молочнімолочні продуктипродукти;;
•• ММ’’ясоясо свійськоїсвійської птиціптиці; ; 
•• РибаРиба тата рибнірибні продуктипродукти;;
•• ІншіІнші продуктипродукти тваринноготваринного походженняпоходження ((яйцяяйця,, медмед, , 
равликиравлики, , жабжаб’’ячіячі лапкилапки, , кровкров тата кровкров’’яніяні продуктипродукти, , 
кісткикістки, , натуральнанатуральна оболонкаоболонка, , топленітоплені жирижири, , желатинжелатин););

•• ЧервонимЧервоним виділенівиділені продуктипродукти, , щодощодо якихяких УкраїнаУкраїна маємає
дозвілдозвіл нана експортекспорт додо ЄСЄС
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ЧомуЧому УкраїнаУкраїна зацікавленазацікавлена уу виконаннівиконанні вимогвимог ЄСЄС

•• ВВ майбутньомумайбутньому –– перспективиперспективи інтеграціїінтеграції додо ЄСЄС
•• ОтриманняОтримання можливостіможливості експортуекспорту харчовиххарчових
продуктівпродуктів додо ЄСЄС

ОсновнаОсновна вимогавимога, , якуяку висуваєвисуває ЄСЄС: : 
ХарчовіХарчові продуктипродукти, , щощо імпортуютьсяімпортуються додо ЄСЄС, , повинніповинні
відповідативідповідати такимтаким самимсамим високимвисоким стандартамстандартам, , якяк

іі продуктипродукти, , виробленівироблені вв межахмежах ЄСЄС..
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ЄСЄС: : ОфіційнийОфіційний контрольконтроль
ОсновніОсновні групигрупи проблемпроблем припри дотриманнідотриманні вимогвимог ЄСЄС

вв УкраїніУкраїні
ØØ ДержавнийДержавний рівеньрівень

ll СтруктурніСтруктурні тата організаційніорганізаційні складностіскладності уу сферісфері організаціїорганізації
офіційногоофіційного контролюконтролю

ll ВідсутністьВідсутність абоабо формальнаформальна наявністьнаявність рядуряду важливихважливих
складовихскладових системисистеми контролюконтролю, , прийнятноїприйнятної вв ЄСЄС

ll БракБрак гармонізаціїгармонізації тата прозоростіпрозорості
ll БракБрак компетентностікомпетентності тата ресурсівресурсів
ll КоординаційніКоординаційні тата комунікаційнікомунікаційні//інформаційніінформаційні проблемипроблеми

ØØ ВиробничийВиробничий рівеньрівень
ll НеналежнийНеналежний станстан матеріальноїматеріальної базибази
ll НизькаНизька якістьякість тата невідоменевідоме походженняпоходження сировинисировини тата
інгредієнтівінгредієнтів

ll БракБрак компетентностікомпетентності тата ресурсівресурсів
ll ВідсутністьВідсутність сталоїсталої методологічноїметодологічної допомогидопомоги
ll ЛюдськийЛюдський факторфактор 88



РегламентРегламент ((ЕСЕС) 882/2004:) 882/2004:
ØØ СтворенняСтворення гармонізованихгармонізованих рамокрамок щодощодо
загальнихзагальних правилправил організаціїорганізації офіційногоофіційного
контролюконтролю

ØØ ОфіційнихОфіційних контрольконтроль –– ““будьбудь--якаяка формаформа
контролюконтролю, , якийякий компетентнийкомпетентний органорган здійснюєздійснює
зз метоюметою перевіркиперевірки дотриманнядотримання законодавствазаконодавства
щодощодо харчовиххарчових продуктівпродуктів тата кормівкормів, , здоровздоров’’яя
тата добробутудобробуту тваринтварин””

ØØ КомпетентнийКомпетентний органорган –– ““центральнийцентральний органорган, , 
уповноваженийуповноважений організовуватиорганізовувати офіційнийофіційний
контрольконтроль, , абоабо іншийінший органорган, , якомуякому переданіпередані
такітакі повноваженняповноваження”” 99



ВимогиВимоги додо компетентногокомпетентного органуоргану

ØØ ПризначенийПризначений компетентнийкомпетентний органорган повиненповинен відповідативідповідати рядуряду
операційнихопераційних критеріївкритеріїв, , щощо забезпечуютьзабезпечують обоб’’єктивністьєктивність тата
ефективністьефективність йогойого роботироботи::
ll ЕфективністьЕфективність тата доречністьдоречність заходівзаходів контролюконтролю
ll ВідсутністьВідсутність конфліктуконфлікту інтересівінтересів
ll НаявністьНаявність ((абоабо доступдоступ додо) ) належноїналежної лабораторноїлабораторної базибази тата
кваліфікованогокваліфікованого тата досвідченогодосвідченого персоналуперсоналу

ll НаявністьНаявність належноналежно обладнанихобладнаних приміщеньприміщень
ll НаявністьНаявність належнихналежних юридичнихюридичних повноваженьповноважень
ll НаявністьНаявність планівпланів дійдій нана випадоквипадок екстренихекстрених ситуаційситуацій
ll НаявністьНаявність зобовзобов’’язаньязань зз бокубоку бізнесбізнес--операторівоператорів проходитипроходити
інспекціїінспекції тощотощо
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ВимогиВимоги додо компетентногокомпетентного органуоргану
ØØ ВимогиВимоги

ll структураструктура управлінняуправління
ll незалежністьнезалежність
ll ресурсиресурси
ll персоналперсонал
ll кадровакадрова політикаполітика тата навчаннянавчання
ll повноваженняповноваження
ll управлінняуправління документацієюдокументацією
ll лабораторналабораторна базабаза
ll здійсненняздійснення контролюконтролю імпортуімпорту
ll ЗдійсненняЗдійснення контролюконтролю здоровздоров’’яя тваринтварин
ll повноваженняповноваження уу сферісфері контролюконтролю безпечностібезпечності харчовиххарчових
продуктівпродуктів

ll координаціякоординація зз органамиорганами охорониохорони здоровздоров’’яя ;;
ØØ ДотриманняДотримання цихцих вимогвимог вв третіхтретіх країнахкраїнах перевіряютьсяперевіряються
КомісієюКомісією
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ЄСЄС: : МетодикиМетодики офіційногоофіційного контролюконтролю
РегламентРегламент ((ЕСЕС) 882/2004:) 882/2004:
ØØ МоніторингМоніторинг
ØØ НаглядНагляд
ØØ ПеревіркиПеревірки ((верифікаціяверифікація))
ØØ АудитиАудити
ØØ ІнспекціїІнспекції
ØØ ВідбірВідбір пробпроб
ØØ АналізАналіз
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ДіяльністьДіяльність зз контролюконтролю

ØØ ДіяльністьДіяльність
ØØ ПеревіркаПеревірка системсистем контролюконтролю нана підприємствахпідприємствах
ØØ ІнспекціїІнспекції::

ll ВиробниківВиробників первинноїпервинної продукціїпродукції тата кормівкормів, , включаючивключаючи територіютериторію, , 
приміщенняприміщення, , офісиофіси, , обладнанняобладнання, , транспорттранспорт

ll СировиниСировини, , інгредієнтівінгредієнтів, , допоміжнихдопоміжних засобівзасобів тата іншихінших продуктівпродуктів, , щощо
використовуютьсявикористовуються длядля виробництвавиробництва харчовиххарчових продуктівпродуктів тата кормівкормів

ll НапівготовихНапівготових продуктівпродуктів
ll МатеріалівМатеріалів тата предметівпредметів, , щощо контактуютьконтактують зз продуктомпродуктом
ll ПродуктівПродуктів тата знарядьзнарядь длядля чищеннячищення тата прибиранняприбирання, , тата пестицидипестициди
ll ЕтикетуванняЕтикетування, , презентаціюпрезентацію тата рекламурекламу

ØØ ПеревіркаПеревірка гігієнічногогігієнічного станустану підприємствпідприємств
ØØ ОцінкаОцінка процедурпроцедур GMP, GHP GMP, GHP тата ХАССПХАССП
ØØ ПеревіркаПеревірка документівдокументів, , щощо стосуютьсястосуються оцінкиоцінки дотриманнядотримання правилправил тата

нормнорм
ØØ ІнтервІнтерв’’юю зз бізнесбізнес--операторамиоператорами тата їхїх співробітникамиспівробітниками
ØØ ЗняттяЗняття показаньпоказань зз вимірювальнихвимірювальних приладівприладів бізнесбізнес--операторівоператорів
ØØ КонтрольКонтроль заза допомогоюдопомогою вимірювальнихвимірювальних приладівприладів компетентногокомпетентного органуоргану

длядля перевіркиперевірки вимірюваньвимірювань бізнесбізнес--операторівоператорів 1313



БагаторічніБагаторічні національнінаціональні планиплани контролюконтролю

ØØ ПланПлан повиненповинен застосовуватисьзастосовуватись додо всіхвсіх компетентнихкомпетентних
органіворганів всіхвсіх рівніврівнів. . ПланПлан повиненповинен описуватиописувати, , якяк
здійснюєтьсяздійснюється координаціякоординація міжміж різнимирізними органамиорганами
контролюконтролю..

ØØ ДіяльністьДіяльність повиннаповинна плануватисьплануватись нана основіоснові оцінкиоцінки
ризиківризиків

ØØ ВВ УкраїніУкраїні такітакі планиплани вв необхідномунеобхідному обсязіобсязі нене
розробляютьсярозробляються. . КоординаціяКоординація міжміж органамиорганами контролюконтролю
спірнаспірна. . ОцінкаОцінка ризиківризиків припри плануванніплануванні діяльностідіяльності нене
застосовуєтьсязастосовується
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ВимогиВимоги додо офіційногоофіційного контролюконтролю
ØØ ЧастотаЧастота офіційногоофіційного контролюконтролю повиннаповинна бутибути
регулярноюрегулярною тата пропорційноюпропорційною додо ризикуризику

ØØ ОфіційнийОфіційний контрольконтроль маємає здійснюватисьздійснюватись нана основіоснові
письмовихписьмових процедурпроцедур зз метоюметою забезпеченнязабезпечення
єдинообразностієдинообразності тата постійнопостійно високоївисокої якостіякості

ØØ ДляДля здійсненняздійснення офіційногоофіційного контролюконтролю повинніповинні матисяматися
адекватніадекватні фінансовіфінансові ресурсиресурси

ØØ ПерсоналПерсонал повиненповинен пройтипройти необхідненеобхідне навчаннянавчання длядля
забезпеченнязабезпечення тоготого, , щощо компетентнийкомпетентний органорган приймаєприймає
рішеннярішення уу єдинообразнийєдинообразний спосібспосіб, , зокремазокрема щодощодо
запровадженнязапровадження системисистеми ХАССПХАССП
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ОфіційнийОфіційний контрольконтроль: : окреміокремі питанняпитання

ПрозорістьПрозорість офіційнихофіційних процедурпроцедур
БагаторічніБагаторічні національнінаціональні планиплани контролюконтролю

ОфіційніОфіційні лабораторіїлабораторії
АналізАналіз ризиківризиків
ПростежуваністьПростежуваність

МікробіологічніМікробіологічні критеріїкритерії
МоніторингМоніторинг залишковихзалишкових кількостейкількостей

УправлінняУправління кризамикризами
ЕтикетуванняЕтикетування тата маркуваннямаркування
ІнформуванняІнформування споживачівспоживачів

ПокаранняПокарання порушниківпорушників тата санкціїсанкції
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ПрозорістьПрозорість процедурпроцедур офіційногоофіційного контролюконтролю

РегламентРегламент 882/2004882/2004::
ØØ КомпетентнийКомпетентний органорган повиненповинен забезпечитизабезпечити, , щощо вінвін
здійснюєздійснює своюсвою діяльністьдіяльність нана високомувисокому рівнірівні
прозоростіпрозорості. . ЗЗ цієюцією метоюметою, , доречнадоречна інформаціяінформація, , якоюякою
вінвін володієволодіє, , повиннаповинна якнайшвидшеякнайшвидше
оприлюднюватисьоприлюднюватись

ØØ ВВ УкраїніУкраїні такийтакий рівеньрівень прозоростіпрозорості покипоки щощо нене
забезпеченийзабезпечений
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БагаторічніБагаторічні національнінаціональні планиплани
контролюконтролю

РегламентРегламент 882/2004: 882/2004: ““НеобхідноНеобхідно розробитирозробити тата запровадитизапровадити єдинийєдиний
інтегрованийінтегрований багаторічнийбагаторічний національнийнаціональний планплан контролюконтролю””

ПланПлан повиненповинен охоплюватиохоплювати всівсі законодавчізаконодавчі аспектиаспекти, , повпов’’язаніязані зз кормамикормами, , 
харчовимихарчовими продуктамипродуктами, , здоровздоров’’ямям тата добробутомдобробутом тваринтварин, , тата здоровздоров’’ямям
рослинрослин, , включаючивключаючи, , напрнапр., ., гігієнугігієну кормівкормів тата продуктівпродуктів, , матеріалиматеріали, , щощо
контактуютьконтактують зз продуктамипродуктами, , ГМОГМО, , вимогивимоги додо якостіякості тата складускладу продуктівпродуктів, , 
етикетуванняетикетування тата маркуваннямаркування, , споживніспоживні властивостівластивості, , органічніорганічні продуктипродукти, , 

тощотощо вздовжвздовж всьоговсього харчовогохарчового ланцюгаланцюга. . 
ПланПлан повиненповинен застосовуватисьзастосовуватись додо всіхвсіх компетентнихкомпетентних органіворганів всіхвсіх рівніврівнів.  .  
ПростаПроста компіляціякомпіляція планівпланів роботироботи органіворганів різнихрізних рівніврівнів абоабо різнихрізних секторівсекторів
нене можеможе вважатисьвважатись інтегрованимінтегрованим планомпланом. . ПланПлан повиненповинен описуватиописувати, , якяк

здійснюєтьсяздійснюється координаціякоординація міжміж різнимирізними органамиорганами контролюконтролю..
ДіяльністьДіяльність повиннаповинна плануватисьплануватись нана основіоснові оцінкиоцінки ризиківризиків

ВВ УкраїніУкраїні такітакі планиплани вв необхідномунеобхідному обсязіобсязі нене розробляютьсярозробляються. . КоординаціяКоординація
міжміж органамиорганами контролюконтролю спірнаспірна. . ОцінкаОцінка ризиківризиків припри плануванніплануванні діяльностідіяльності

нене застосовуєтьсязастосовується
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ОфіційніОфіційні лабораторіїлабораторії
ØØ КомпетентнийКомпетентний органорган повиненповинен призначитипризначити лабораторіїлабораторії, , якіякі
можутьможуть проводитипроводити аналізианалізи зразківзразків, , взятихвзятих підпід часчас офіційногоофіційного
контролюконтролю

ØØ ЦіЦі лабораторіїлабораторії повинніповинні бутибути акредитованіакредитовані уу відповідностівідповідності додо
наступнихнаступних стандартівстандартів::
ll EN ISO/IEC 17025 EN ISO/IEC 17025 ““ЗагальніЗагальні вимогивимоги додо компетентностікомпетентності
випробувальнихвипробувальних тата калібрувальнихкалібрувальних лабораторійлабораторій””

ll ENEN 45002 45002 ““ЗагальніЗагальні вимогивимоги додо оцінкиоцінки випробувальнихвипробувальних
лабораторійлабораторій””

ll ENEN 45003 45003 ““СистемаСистема акредитаціїакредитації калібрувальнихкалібрувальних тата
випробувальнихвипробувальних лабораторійлабораторій –– ЗагальніЗагальні вимогивимоги додо
функціонуванняфункціонування тата визнаннявизнання””

ØØ ПовиннаПовинна бутибути призначенапризначена однаодна абоабо більшебільше арбітражнихарбітражних
лабораторійлабораторій
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АналізАналіз ризиківризиків
ØØ ВсіВсі заходизаходи, , щощо стосуютьсястосуються безпечностібезпечності харчовиххарчових
продуктівпродуктів, , спираютьсяспираються нана конепціїконепції аналізуаналізу ризиківризиків. . 
КонцепціяКонцепція анализуанализу ризиківризиків забезпечуєзабезпечує системнусистемну
методікуметодіку визначеннявизначення ефективнихефективних, , пропорційнихпропорційних тата
цілеспрямованихцілеспрямованих заходівзаходів зз метоюметою захистузахисту здоровздоров’’яя
населеннянаселення..

ØØ АналізАналіз ризиківризиків базуєтьсябазується нана науковомунауковому підходіпідході тата
складаєтьсяскладається зз::
ll ОцінкиОцінки ризиківризиків;;
ll УправлінняУправління ризикамиризиками;;
ll ІнформуванняІнформування пропро ризикиризики..
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ОцінкаОцінка ризиківризиків
ØØ ОцінкаОцінка ризиківризиків включаєвключає

ll ідентифікаціюідентифікацію небезпечнихнебезпечних чинниківчинників, , 
ll СкладанняСкладання характеристикихарактеристики ((описуопису) ) небезпечнихнебезпечних
чинниківчинників

ll описопис наслідківнаслідків їхїх впливувпливу тата
ll оцінкаоцінка вірогідностівірогідності їхїх виникненнявиникнення

ØØ ОцінкаОцінка ризиківризиків здійснюєтьсяздійснюється нана суворійсуворій науковійнауковій
основіоснові, , незалежнонезалежно, , тата виходитьвиходить зз вивченнявивчення
обєктивноїобєктивної інформаціїінформації. . 

ØØ ФункціяФункція оцінкиоцінки ризиківризиків повиннаповинна бутибути інституційноінституційно
відокремленавідокремлена відвід органаоргана, , щощо здійснюєздійснює управлінняуправління
ризиківризиків..
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ПростежуваністьПростежуваність
ØØ РегламентРегламент 178/2001: 178/2001: ПростежуваністьПростежуваність –– здатністьздатність простежитипростежити
будьбудь--якийякий продуктпродукт, , кормкорм, , тваринутварину абоабо речовинуречовину, , щощо
використовуватиметьсявикористовуватиметься длядля споживанняспоживання, , черезчерез всіхвсіх етапиетапи
виробництвавиробництва, , обробленняоброблення тата збутузбуту

ØØ ЯкЯк мінімуммінімум, , заза принципомпринципом ““одинодин кроккрок назадназад, , одинодин кроккрок впередвперед””
ØØ МетаМета: : 

ll уу випадкувипадку виявленнявиявлення ризикуризику, , можливістьможливість простежитипростежити йогойого
назадназад попо ланцюгуланцюгу додо джереладжерела длядля швидкоїшвидкої ізоляціїізоляції
проблемипроблеми тата попередженняпопередження потраплянняпотрапляння забрудненоїзабрудненої
продукціїпродукції споживачуспоживачу

ll УможливленняУможливлення цілеспрямованихцілеспрямованих вилученьвилучень тата відкликаньвідкликань тата
наданнянадання точноїточної інформаціїінформації громадськостігромадськості

ØØ ВВ УкраїніУкраїні простежуваністьпростежуваність харчовиххарчових продуктівпродуктів тата кормівкормів
належнимналежним чиномчином нене забезпеченазабезпечена
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ВилученняВилучення тата відкликаннявідкликання
ØØ РегламентРегламент 178/2001:178/2001:
БізнесБізнес--операториоператори повинніповинні вилучативилучати продуктипродукти, , якіякі нене
відповідаютьвідповідають вимогамвимогам безпечностібезпечності харчовиххарчових
продуктівпродуктів, , якщоякщо такітакі продуктипродукти вийшливийшли позапоза--межімежі їхїх
контролюконтролю, , тата відкликативідкликати продуктипродукти, , якіякі вжевже досяглидосягли
кінцевогокінцевого споживачаспоживача. . 

ØØ ВВ УкраїніУкраїні відсутнявідсутня практикапрактика, , досвіддосвід тата культуракультура
проведенняпроведення вилученьвилучень тата відкликаньвідкликань
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МікробіологічніМікробіологічні критеріїкритерії харчовиххарчових
продуктівпродуктів

РегламентРегламент 2073/20052073/2005
ØØ ДотриманняДотримання мікробіологічнихмікробіологічних критеріївкритеріїв стосовностосовно деякихдеяких
мікроорганізмівмікроорганізмів ((напрнапр., ., Salmonella spp.Salmonella spp. тата Listeria sppListeria spp., ., заза
основнимиосновними категоріямикатегоріями харчовиххарчових продуктівпродуктів ((мм’’ясоясо тата
мм’’ясопродуктиясопродукти, , рибариба, , молокомолоко тата молочнімолочні продуктипродукти, , готовіготові додо
вживаннявживання продуктипродукти, , фруктифрукти тата овочіовочі тощотощо); ); такожтакож,, Trichinella Trichinella уу
мм’’яснихясних продуктахпродуктах; ; 
ll НапрНапр.,., мікробіологічнімікробіологічні критеріїкритерії встановленівстановлені длядля мм’’ясногоясного
фаршуфаршу : : результатрезультат випробуваннявипробування нана сальмонелусальмонелу уу пп’’ятияти
пробахпробах маємає бутибути негативнимнегативним

ll УУ майбутньомумайбутньому можутьможуть бутибути встановленівстановлені критеріїкритерії щодощодо
іншихінших патогеннихпатогенних мікроорганізмівмікроорганізмів напрнапр..,, Campylobacter Campylobacter тата
BacillusBacillus

ØØ ВВ багатьохбагатьох випадкахвипадках критеріїкритерії тата допустимідопустимі рівнірівні, , щощо
застосовуютьсязастосовуються вв УкраїніУкраїні, , суттєвосуттєво відрізняютьсявідрізняються
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МоніторингМоніторинг залишковихзалишкових кількостейкількостей
ØØ ВВ країнікраїні повиннаповинна бутибути запровадженазапроваджена системасистема
моніторингумоніторингу залишковихзалишкових кількостейкількостей ветеринарнихветеринарних
препаратівпрепаратів, , пестицидівпестицидів тата забруднюючихзабруднюючих речовинречовин, , 
щощо відповідаєвідповідає вимогамвимогам ЄСЄС. . 

ØØ ПланПлан моніторингумоніторингу маємає бутибути наданийнаданий тата схваленийсхвалений
ЄвропейськоюЄвропейською КомісієюКомісією; ; нана щорічнійщорічній основіоснові вв ЄКЄК
надаютьсянадаються звітизвіти пропро результатирезультати тата переглянутіпереглянуті
планиплани
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УправлінняУправління кризамикризами
РегламентРегламент 178/2001: 178/2001: ««КризаКриза –– ситуаціяситуація, , щощо створюєстворює
безпосереднібезпосередні тата непрямінепрямі загрозизагрози длядля здоровздоров’’яя
людинилюдини, , якіякі навряднавряд чичи можнаможна попередитипопередити, , усунутиусунути
абоабо скоротитискоротити додо прийнятногоприйнятного рівнярівня заза допомогоюдопомогою
звичайнихзвичайних заходівзаходів»»

ØØ КомпетентнийКомпетентний органорган повиненповинен матимати спеціальнийспеціальний
підрозділпідрозділ зз управлінняуправління кризамикризами

ØØ КомпетентнийКомпетентний органорган повиненповинен розробитирозробити ПланПлан нана
випадоквипадок надзвичайнихнадзвичайних ситуаційситуацій ((напрнапр., ., РішенняРішення
КомісіїКомісії 2004/478/2004/478/ЕСЕС щодощодо прийняттяприйняття загальногозагального
плануплану управлінняуправління кризамикризами, , повпов’’язаногоязаного зз харчовимихарчовими
продуктамипродуктами тата кормамикормами))

ØØ ВВ УкраїніУкраїні подібніподібні планиплани відсутнівідсутні
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ЕтикетуванняЕтикетування тата маркуваннямаркування
ØØ ЕтикетуванняЕтикетування, , рекламареклама тата презентаціяпрезентація харчовиххарчових продуктівпродуктів тата
кормівкормів, , включаючивключаючи їхїх формуформу, , зовнішнійзовнішній виглядвигляд, , методметод
пакуванняпакування тата пакувальнийпакувальний матеріалматеріал, , спосібспосіб тата місцемісце їхїх
виставленнявиставлення нана вітринівітрині, , аа такожтакож інформаціяінформація пропро нихних, , щощо
поширюєтьсяпоширюється черезчерез будьбудь--якіякі засобизасоби інформаціїінформації, , нене повинніповинні
вводитивводити споживачаспоживача вв омануоману..

ØØ РегламентРегламент 1829/2003 (2003 1829/2003 (2003 рр.): .): ОператориОператори, , якіякі розміщуютьрозміщують нана
ринкуринку фасованіфасовані продуктипродукти, , щощо містятьмістять ГМОГМО, , повинніповинні, , нана всіхвсіх
етапахетапах ланцюгаланцюга виробництвавиробництва тата збутузбуту, , забезпечуватизабезпечувати, , щощо
словаслова ““ЦейЦей продуктпродукт міститьмістить ГМОГМО”” абоабо ““ПродуктПродукт виробленовироблено зз
генетичногенетично модифікованогомодифікованого…… [[названазва організмуорганізму]]”” містятьсямістяться нана
етикетціетикетці продуктупродукту..

ØØ ЛипеньЛипень 2007 2007 –– ЄСЄС підтвердивпідтвердив цюцю вимогувимогу, , запровадившизапровадивши новінові
правилаправила щодощодо маркуваннямаркування продуктівпродуктів зз ГМОГМО ((маютьмають бутибути
опублікованіопубліковані цієїцієї осеніосені) ) 
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ПримусовіПримусові заходизаходи тата покаранняпокарання
порушниківпорушників

ØØ ПримусовеПримусове виконаннявиконання санітарнихсанітарних процедурпроцедур
ØØ ОбмеженняОбмеження абоабо забороназаборона розміщеннярозміщення продукціїпродукції нана ринкуринку
ØØ МоніторингМоніторинг тата примупримуccовеове здійсненняздійснення вилученнявилучення, , 
відкликаннявідкликання тата//абоабо знищеннязнищення продуктівпродуктів тата кормівкормів

ØØ ПримусовеПримусове використаннявикористання продуктівпродуктів тата кормівкормів длядля цілейцілей, , 
іншихінших ніжніж попередньопопередньо визначенівизначені

ØØ ЗакриттяЗакриття ((повнеповне абоабо частковечасткове) ) підприємствапідприємства
ØØ ВідкликанняВідкликання дозволудозволу нана здійсненняздійснення діяльностідіяльності
ØØ СанкціїСанкції
ØØ ПрактикаПрактика впливувпливу нана порушниківпорушників: : ““Name and BlameName and Blame””

ВВ УкраїніУкраїні відсутнівідсутні дієвідієві механізмимеханізми впливувпливу нана порушниківпорушників
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ОфіційнийОфіційний контрольконтроль ЄСЄС: : ВимогиВимоги додо
підприємствпідприємств вв третіхтретіх країнахкраїнах

ØØ ПідприємствоПідприємство, , щощо здійснюєздійснює експортекспорт харчовиххарчових продуктівпродуктів
тваринноготваринного походженняпоходження, , маємає бутибути внесеневнесене додо перелікупереліку, , щощо
підтримуєтьсяпідтримується КомісієюКомісією
ll НаНа сьогоднішнійсьогоднішній деньдень додо перелікупереліку внесеневнесене тількитільки однеодне
українськеукраїнське підприємствопідприємство: : ““ХінкельХінкель КогутКогут””, , сс..БерезецьБерезець, , 
ЛьвівськаЛьвівська облобл.; .; продуктпродукт –– натуральнанатуральна оболонкаоболонка))

ØØ ПідприємствоПідприємство маємає дотримуватисьдотримуватись наступнихнаступних вимогвимог ЄСЄС::
ll ЗагальнаЗагальна вимогавимога здійснюватиздійснювати моніторингмоніторинг безпечностібезпечності харчовиххарчових
продуктівпродуктів тата процесівпроцесів;;

ll ЗагальніЗагальні положенняположення щодощодо гігієнигігієни виробництвавиробництва первинноїпервинної
продукціїпродукції;;

ll ДетальніДетальні вимогивимоги щодощодо етапіветапів післяпісля первинногопервинного виробництвавиробництва;;
ll ВВимогиимоги щодощодо інфраструктуриінфраструктури, , обладнанняобладнання, , поводженняповодження зз
продукцієюпродукцією, , обробленняоброблення водиводи, , контролюконтролю шкідниківшкідників, , 
холодильногохолодильного ланцюгаланцюга тощотощо; ; 
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ОфіційнийОфіційний контрольконтроль ЄСЄС: : ВимогиВимоги додо
підприємствпідприємств вв третіхтретіх країнахкраїнах

ØØ ДотриманняДотримання мікробіологічнихмікробіологічних критеріївкритеріїв стосовностосовно
деякихдеяких мікроорганізмівмікроорганізмів

ØØ ДотриманняДотримання процедурпроцедур, , заснованихзаснованих нана принципахпринципах
ХАССПХАССП ((аудитаудит державнимдержавним аудиторомаудитором););

ØØ ВимогиВимоги щодощодо реєстраціїреєстрації//схваленнясхвалення підприємствпідприємств;;
ØØ ВиконанняВиконання вимогвимог щодощодо харчовогохарчового ланцюгаланцюга

((простежуваністьпростежуваність): ): ““кроккрок назадназад, , кроккрок впередвперед””););
ØØ ВиконанняВиконання комплексукомплексу вимогвимог щодощодо забоюзабою тваринтварин, , 
дозабійнихдозабійних тата пілсязабійнихпілсязабійних інспекційінспекцій;;

ØØ ВиконанняВиконання вимогвимог щодощодо добробутудобробуту тваринтварин ((припри
забоїзабої тата транспортуваннітранспортуванні););

ØØ ВиконанняВиконання вимогвимог щодощодо пакуванняпакування, , маркуваннямаркування тата
транспортуваннятранспортування
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ОфіційнийОфіційний контрольконтроль ЄСЄС::
виробничийвиробничий рівеньрівень

ØØ ОднаОдна зз основнихосновних складностейскладностей реалізаціїреалізації вимогвимог
ЄСЄС нана виробничомувиробничому рівнірівні –– комплекскомплекс проблемпроблем, , 
повпов’’язанихязаних зз запровадженнямзапровадженням системисистеми ХАССПХАССП, , 
починаючипочинаючи відвід належноїналежної інфраструктуриінфраструктури, , 
програмпрограм--передумовпередумов тата завершуючизавершуючи власневласне
розробкоюрозробкою системисистеми, , їїїї запровадженнямзапровадженням тата
підтриманнямпідтриманням.  .  
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ПроблемиПроблеми нана виробничомувиробничому рівнірівні
СистемаСистема ХАССПХАССП::
ØØ ПроблемиПроблеми, , повпов’’язаніязані зз санітарнимсанітарним станомстаном виробництвавиробництва тата
наявністюнаявністю іі виконаннямвиконанням ССРПССРП

ØØ НеправильнеНеправильне сприйняттясприйняття. . ХАССПХАССП здаєтьсяздається непотрібноюнепотрібною
бюрократичноюбюрократичною діяльністюдіяльністю..

ØØ ВідсутністьВідсутність належногоналежного розуміннярозуміння концепціїконцепції ХАССПХАССП; ; бракбрак
знаньзнань зз мікробіологіїмікробіології тата токсикологіїтоксикології. . 

ØØ НеповнаНеповна абоабо неправильнонеправильно підібранапідібрана групагрупа ХАССПХАССП..
ØØ ВизначенняВизначення неправильноїнеправильної областіобласті застосуваннязастосування системисистеми
ХАССПХАССП, , щощо призводитьпризводить додо тоготого, , щощо системасистема стаєстає
некерованоюнекерованою. . 

ØØ НеправильнийНеправильний абоабо неповнийнеповний описопис продуктупродукту..
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ПроблемиПроблеми нана виробничомувиробничому рівнірівні
ØØ НеправильнаНеправильна, , неповнанеповна блокблок--схемасхема; ; вв результатірезультаті деякідеякі
процесипроцеси абоабо етапиетапи пропущеніпропущені припри аналізуванніаналізуванні
небезпечнихнебезпечних чинниківчинників..

ØØ ІдентифікованоІдентифіковано занадтозанадто багатобагато ««небезпечнихнебезпечних чинниківчинників»»
абоабо ««КТККТК»»..

ØØ КритичніКритичні межімежі визначенівизначені невірноневірно абоабо нене підтвердженіпідтверджені
перевіренимиперевіреними технологічнимитехнологічними режимамирежимами ..

ØØ НеефективнийНеефективний моніторингмоніторинг тата коригувальнікоригувальні діїдії..
ØØ ПроцедуриПроцедури коригувальнихкоригувальних дійдій нене конкретизованіконкретизовані..
ØØ ППроблемироблеми, , повпов’’язаніязані зз веденнямведенням документаціїдокументації..
ØØ ПроблемиПроблеми, , попо’’вязанівязані вв перевіркоюперевіркою ((верифікацієюверифікацією).).
ØØ МотиваціяМотивація співробітниківспівробітників післяпісля завершеннязавершення розробкирозробки
плануплану ХАССПХАССП..
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ПерелікПерелік групгруп сполуксполук,  ,  якіякі визначаютьсявизначаються вв продуктахпродуктах тваринноготваринного тата
рослинногорослинного походженняпоходження

AA1 1 –– СТІЛЬБЕНИСТІЛЬБЕНИ
AA2 2 –– ТИРЕОСТАТИКИТИРЕОСТАТИКИ
AA3 3 –– СТЕРОЇДИСТЕРОЇДИ
AA44 –– ЛАКТОНИЛАКТОНИ РЕЗОРЦИЛОВОЇРЕЗОРЦИЛОВОЇ КИСЛОТИКИСЛОТИ
AA55 –– БЕТАБЕТА--АГОНІСТИАГОНІСТИ
AA661 1 –– ХЛОРАМФЕНІКОЛХЛОРАМФЕНІКОЛ
A6A62 2 –– AOZ, AMOZAOZ, AMOZ
A6A63 3 –– AOZ, AMOZAOZ, AMOZ,, SEM, AHDSEM, AHD
АА64 64 –– НІТРОІМІДАЗОЛИНІТРОІМІДАЗОЛИ ((метронідазолметронідазол))
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ПерелікПерелік групгруп сполуксполук,  ,  якіякі визначаютьсявизначаються вв продуктахпродуктах
тваринноготваринного тата рослинногорослинного походженняпоходження

ВВ1111 –– АНТИБАКТЕРІАЛЬНІАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ СУБСТАНЦІЇСУБСТАНЦІЇ
((бензилпеніцилінбензилпеніцилін))

ВВ1122 –– АНТИБАКТЕРІАЛЬНІАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ СУБСТАНЦІЇСУБСТАНЦІЇ
((енрофлаксациненрофлаксацин))

ВВ1133 –– АНТИБАКТЕРІАЛЬНІАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ СУБСТАНЦІЇСУБСТАНЦІЇ ((тетрациклінтетрациклін, , 
хлортетраціклинхлортетраціклин))

ВВ1144 –– АНТИБАКТЕРІАЛЬНІАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ СУБСТАНЦІЇСУБСТАНЦІЇ ((сульфатіазолсульфатіазол, , 
сульфадиметоксинсульфадиметоксин, , сульфакванідінсульфакванідін, , сульфадіазінсульфадіазін, , 
сульфамеразінсульфамеразін, , сульфаметазінсульфаметазін ((сульфадімедінисульфадімедіни), ), 
сульфаметоксіпірідазінсульфаметоксіпірідазін, , сульфаметоксазолсульфаметоксазол, , 
сульфаніламідсульфаніламід))

ВВ1155 –– АНТИБАКТЕРІАЛЬНІАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ СУБСТАНЦІЇСУБСТАНЦІЇ
((стрептоміцинстрептоміцин))
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ПерелікПерелік групгруп сполуксполук,  ,  якіякі визначаютьсявизначаються вв продуктахпродуктах
тваринноготваринного тата рослинногорослинного походженняпоходження

ØØ ВВ22aa11 –– АНТГЕЛЬМІНТИКИАНТГЕЛЬМІНТИКИ ((альбендазолальбендазол))
ØØ ВВ22aa2 2 –– АНТГЕЛЬМІНТИКИАНТГЕЛЬМІНТИКИ ((івермектинівермектин))
ØØ ВВ22bb –– КОКЦИДІОСТАТИКИКОКЦИДІОСТАТИКИ
ØØ ВВ22cc –– ПІРЕТРОЇДИПІРЕТРОЇДИ
ØØ ВВ22dd –– СЕДАТИВНІСЕДАТИВНІ
ØØ ВВ22ee –– НЕСТЕРОЇДНІНЕСТЕРОЇДНІ НАРКОТИЧНІНАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИРЕЧОВИНИ
ØØ ВВ33аа –– ХЛОРОРГАНІЧНІХЛОРОРГАНІЧНІ ПЕСТИЦИДИПЕСТИЦИДИ ЗЗ РСВРСВSS
ØØ ВВ33bb –– ФОСФОРОРГАНІЧНІФОСФОРОРГАНІЧНІ ПЕСТИЦИДИПЕСТИЦИДИ
ØØ ВВ33cc –– ХІМІЧНІХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИЕЛЕМЕНТИ
ØØ ВВ33dd –– МІКОТОКСИНИМІКОТОКСИНИ
ØØ ВВ33dd -- ГистамінГистамін
ØØ ВВ33ee –– ФАРБИФАРБИ ((малахітовиймалахітовий зеленийзелений + + лейкомалахітовийлейкомалахітовий зеленийзелений))
ØØ ВВ33ff –– РАДІОНУКЛІДИРАДІОНУКЛІДИ
ØØ NN -- нітрозамінинітрозаміни

ДОСЛІДЖЕННЯДОСЛІДЖЕННЯ НАНА::
ØØ ОрганолептичніОрганолептичні показникипоказники
ØØ МікробіологічніМікробіологічні показникипоказники
ØØ ГістологічніГістологічні дослідженнядослідження 3636



ГрупиГрупи сполуксполук визначеннявизначення якихяких передбаченопередбачено нормативниминормативними
документамидокументами УкраїниУкраїни

ВВ1111 –– АНТИБАКТЕРІАЛЬНІАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ СУБСТАНЦІЇСУБСТАНЦІЇ ((бензилпеніцилінбензилпеніцилін))
ВВ1133 –– АНТИБАКТЕРІАЛЬНІАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ СУБСТАНЦІЇСУБСТАНЦІЇ ((тетрациклінтетрациклін, , 
хлортетраціклинхлортетраціклин))

ВВ1155 –– АНТИБАКТЕРІАЛЬНІАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ СУБСТАНЦІЇСУБСТАНЦІЇ ((стрептоміцинстрептоміцин))
ВВ33аа –– ХЛОРОРГАНІЧНІХЛОРОРГАНІЧНІ ПЕСТИЦИДИПЕСТИЦИДИ
ВВ33bb –– ФОСФОРОРГАНІЧНІФОСФОРОРГАНІЧНІ ПЕСТИЦИДИПЕСТИЦИДИ
ВВ33cc –– ХІМІЧНІХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИЕЛЕМЕНТИ
ВВ33dd –– МІКОТОКСИНИМІКОТОКСИНИ, , 
ВВ33dd -- ГистамінГистамін
ВВ33ff –– РАДІОНУКЛІДИРАДІОНУКЛІДИ
NN -- нітрозамінинітрозаміни

ДОСЛІДЖЕННЯДОСЛІДЖЕННЯ НАНА::
ØØ ОрганолептичніОрганолептичні показникипоказники
ØØ МікробіологічніМікробіологічні показникипоказники
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МетодиМетоди визначеннявизначення групгруп сполуксполук

RIARIA ELISAELISA--
TESTTEST

HPLCHPLC LC/MC/LC/MC/
MCMC

GC,GC,
GC/MCGC/MC

SpectSpect
rometricrometric

ВВ111 1 

((крімкрім
молокамолока))

АА11
АА33
АА44
АА55
АА6611

АА6622

ВВ1155

ВВ1122

ВВ1133

ВВ1144

ВВ2a2a11

ВВ33dd

АА661 1 ВВ22cc
ВВ33aa
ВВ33bb
ВВ33cc

ВВ33ff
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ПершимПершим крокомкроком уу цьомуцьому напрямкунапрямку єє введеннявведення вв
діюдію уу 2002 2002 роціроці ДержавногоДержавного стандартустандарту УкраїниУкраїни ––
ДСТУДСТУ 36623662--97 97 ““МолокоМолоко коровячекоровяче незбираненезбиране. . 
ВимогиВимоги припри закупівлізакупівлі..””
ВведенийВведений вв діюдію стандартстандарт наближуєнаближує наснас додо
нормативнихнормативних документівдокументів ЄСЄС іі становитьстановить передперед
виробникомвиробником доволідоволі суровісурові вимогивимоги..
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ПоказникиПоказники якостіякості молокамолока

Назва показника якості, 
одиниця вимірювання

Норма для гатунків

Екстра Вищий Перший Другий

Кислотність, Т0 ≤16-17 16-17 ≤19 ≤20

Ступінь чистоти за еталоном, 
група

І І І ІІ

Загальне бактеріальне
обсіменіння, тис./см3

≤100 ≤300 ≤500 ≤3000

Температура, 0С ≤6 ≤8 ≤10 ≤10

Масова частка сухих речовин, 
%

≥12,2 ≥11,8 ≥11,5 ≥10,6

Кількість соматичних клітин, 
тис./см3

≤400 ≤400 ≤600 ≤800

Примітка. Молоко, що відповідає вимогам вищого, першого та другого ґатунків, з температурою
вище 100С, приймається за домовленістю сторін, як неохолоджене.
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ДирективоюДирективою зазначенозазначено, , щощо молокомолоко повинноповинно
матимати::

§§ густинугустину 1028 1028 гг//лл припри tt 202000СС;;
§§ білкубілку 28 28 гг//лл;;
§§ сухогосухого знежиреногознежиреного залишкузалишку нн//мм 8,5%;8,5%;
§§ температурутемпературу замерзаннязамерзання нене вищевище 0,520,5200СС;;
§§ мікроорганізмівмікроорганізмів нн//бб 100 100 тистис././млмл.;.;
§§ соматичнихсоматичних клітинклітин нн//бб 400 400 тистис//млмл..
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ПорівнюючиПорівнюючи зз нашимнашим чиннимчинним
законодавствомзаконодавством

НазваНазва
показникапоказника

якостіякості, , одиницяодиниця
вимірюваннявимірювання

ДирективаДиректива ЄСЄС
92/46 92/46 відвід

16.07.92 16.07.92 рр..

ДСТУДСТУ
36623662--9797

ПеревищуєПеревищує
кількістькількість разівразів

КількістьКількість
соматичнихсоматичних

клітинклітин, , тистис././смсм33

≤≤400400 ≤≤800800 22

ЗагальнеЗагальне
бактеріальнебактеріальне
обсіменінняобсіменіння, , 
тистис././смсм33

≤≤100100 ≤≤30003000 3030
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МіжнародніМіжнародні правилаправила маркіруваннямаркірування
харчовоїхарчової продукціїпродукції зз ГМОГМО

Країна Маркірування Рік введення Припустима 
кількість 

США 
Канада 

добровільне 2001 5% 

Японія обов’язкове  2001 5% 

Бразилія залежить від 
провінції 

2001 4% 

Норвегія обов’язкове  1998 2% 

Швейцарія обов’язкове  1999 1% 

Європейське 
співтовариство 

обов’язкове  1998 1% 

 4343



Два головних закони, що регулюють використання ГМО у
країнах ЕС: один з них регулює використання ГМ рослин, 

інший – харчові продукти та корми, одержані з них.

Directive on the Deliberate 
Release into the Environment of 
Genetically Modified Organisms 

(2001/18)

Regulation on Genetically 
Modified Food and Feed 

(1829/2003)
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Довгий шлях до регістрації ГМО у країнах ЄС

Продукти харчування та корми, отримані із використанням
генетично-модифікованих організмів (ГМО) можуть бути
дозволені до вивільнення на ринок тільки після отримання
дозволу та реєстрації. Процес реєстрації єдиний для країн ЕС
та регулюється директивою (1829/2003).

Три фази:
Фаза 1. Подача заяви.
Фаза 2. Оцінка ризиків.
Фаза 3. Кінцеве рішення.
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Фаза 1. Подача заяви.
Подача заяви повинна супроводжуватися додатковими
документами, серед яких:
•Результати дослідженнь, що доводять безпечність ГМО на
здоровє людини та навколишнє середовище;
•Результати аналізів, що доводять еквівалентність (в загальних
показниках) ГМ-продуктів до продуктів не модифікованих;
•Пропозиції щодо маркування продукції;
•Наявність методики та стандартних зразків для детекції ГМО
компонентів;
•Подача заяви може супроводжуватися пропозиціями щодо
моніторингу за обертом ГМО продукції;
•Коротка характеристика продукту що подається для реєстрації.

Федеральні агенції після прийняття досьє направляють його
для розгляду у Европейську агенцію безпеки харчової продукції
(European Food Safety Authority, EFSA), яка повідомлює всім
країнам-членам ЕС про продукцію та приймає рішення щодо
використання ГМО. EFSA готує звіти про прийняті продукти та
інформує спільноту. 4646



Фаза 2. Оцінка ризиків.
Після підтвердження, що вся необхідна документація на продукт зібрана, 
EFSA має 6 місяців для прийняття рішення. Час для прийняття рішення
може бути подовжений, якщо додаткова документація знадобиться.
•Основою для прийняття рішення EFSA є наукове обгрунтування безпеки
продукту, робочою групою експертів з генетичної інженерії;
•Якщо продукт потребує погодження згідно Дерективи 2001/18 (Обережне
вивільнення ГМО в навколишнє середовище), необхідно показати, що
використання ГМО продукту безпечно та не впливає на здоровя людин, 
тварин та навколишне середовище.
•EFSA звертається до референс-лабораторій з метою апробації методики, 
запропонованої заявником;
Разом із науково обгрунтованою оцінкою ризиків, EFSA офіціальне рішення
включає:
•Пропозиції щодо маркування продуктів;
•Методики виявлення ГМО, підтверджені у референс-лабораторіях;
•Моніторинговий план для вивільнених у відкриту систему ГМО рослин.

EFSA звітує своє рішення Европейській комісії. Рішення стає доступним
для спільноти, крім інформації, стосовно комерційних інтересів заявника. 4747



Фаза 3. Кінцеве рішення.
Европейська комісія має 3 місяці після отримання рішення EFSA
для того, щоб розробити план проекту рішення. Якщо план
проекту рішення відрізняється від рішення EFSA, необхідне
пісьмове обгрунтування.
Проект рішення викладається у вигляді угоди ЕС та в інших
офіційних документах. 
•Европейська Комісія викладає свій проект рішення «Постійному
Комітету Харчових Ланцюгів та здоровя тварин». Камітет
складається з членів ЕС та має повноваження одобрити чи
відвернути проект рішення Европейської комісії.
•Якщо «Постійний комітет» не згоден з проектом рішення Комісії, 
Комісія викладає свою позицію Европейському Кабінету Міністрів
та на засіданні Европейського Парламенту;
•Кабінет Міністрів має 90 днів для погодження або відхилення
проекту рішення. 

Любий дозвіл на використання дійсний протягом 10 років. 
Дозволені до використання харчові продукти із вмістом ГМО, 
вносяться в реєстр та мають публичний доступ. 4848



ПринципПринцип ідентифікаціїідентифікації ГМОГМО вв продуктахпродуктах

харчуванняхарчування , , прийнятийприйнятий країнамикраїнами ЄСЄС

Виявлення ГМО

виявлено
Ідентифікація ГМО

нітак
Реєстрація,?

Кількісна оцінка змісту ГМО Дозволено 0.9%
Більше 0.9%Меньше 0.9%
Потрібне
маркіруванняБез маркірування
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ПЕРЕЛИКПЕРЕЛИК ВИКОРИСТАНИХВИКОРИСТАНИХ ДИРЕКТИВДИРЕКТИВ ТАТА
ПОСТАНОВПОСТАНОВ

1. 1. ДИРЕКТИВАДИРЕКТИВА СОВЕТАСОВЕТА 92/46/92/46/ЕЕСЕЕС 16 16 июняиюня 1992 1992 гг. . 
устанавливающаяустанавливающая медикомедико--санитарныесанитарные правилаправила попо производствупроизводству ии размещениюразмещению нана
рынкерынке сырогосырого молокамолока, , молокамолока, , подвергнутогоподвергнутого тепловойтепловой обработкеобработке ии продуктовпродуктов нана
молочноймолочной основеоснове

2.  2.  ДИРЕКТИВАДИРЕКТИВА РАДИРАДИ 94/71 /EC94/71 /EC отот 13 13 груднягрудня 1994 1994 рр..
щощо змінюєзмінює ДирективуДирективу 92/46/92/46/ЕСЕС, , якаяка встановлюєвстановлює медикомедико-- санітарнісанітарні правилаправила зз
виробництвавиробництва тата розміщеннярозміщення нана ринкуринку сирогосирого молокамолока, , термічнотермічно
обробленогообробленого молокамолока іі продуктівпродуктів нана молочніймолочній основіоснові;;

3. 3. ДИРЕКТИВАДИРЕКТИВА РАДИРАДИ 94/65/EC94/65/EC відвід 14 14 груднягрудня 1994 1994 рр..
якаяка встановлюєвстановлює вимогивимоги, , застосовнізастосовні додо виробництвавиробництва тата розміщеннярозміщення нана ринкуринку січеногосіченого
мм’’ясаяса іі мм’’яснихясних виробіввиробів;;

4. 4. ДИРЕКТИВАДИРЕКТИВА СОВЕТАСОВЕТА ЕЭСЕЭС 91/493/91/493/ЕЭСЕЭС отот 22 22 июляиюля 1991 1991 годагода, , 
устанавливающаяустанавливающая медицинскиемедицинские условияусловия длядля продукциипродукции ии ееее распространенияраспространения нана
рынкерынке рыбопромысловыхрыбопромысловых продуктовпродуктов;;

5. 5. ПОСТАНОВАПОСТАНОВА РАДИРАДИ (EEC) (EEC) №№ 2377/90 2377/90 відвід 26 26 червнячервня 1990, 1990, щощо встановлюєвстановлює методметод
СпівтоваристваСпівтовариства длядля визначеннявизначення максимальномаксимально припустимихприпустимих нормнорм залишковихзалишкових
речовинречовин ветеринарнихветеринарних лікарськихлікарських препаратівпрепаратів уу харчовиххарчових продуктахпродуктах тваринноготваринного
походженняпоходження
Директива ЕЗС (96/23/ЕС) от 29 апреля 1996 года, о мерах по контролю отдельньїх
веществ и их остаточного содержания в не забитьіх животньїх и продуктах
животного происхождения, принятая й отмену действия Директив 85/187/ЕЕС и
86/469/ЕЕС и Постановлений 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС. 
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ДЯКУЮДЯКУЮ ЗАЗА УВАГУУВАГУ!!
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