
                               
 

Відомості країн-членів СОТ 
Інформаційний бюлетень 

                              

  

Швеція: зміни до регламенту щодо 
пестицидів 

У другій половині січня 2015 року Швеція оприлюднила 
нотифікацію про розробку Проекту регламенту щодо 
використання хімічних засобів захисту рослин, відповідно 
до якого вносяться зміни до регламенту щодо пестицидів. 
Ухвалення документу та набуття його чинності 
очікується у квітні 2015 року. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 20 квітня 2015 року. 

20 січня 2015 року Швеція проінформувала СОТ про розробку 
Регламенту щодо використання хімічних засобів захисту 
рослин.i 

Відповідно до документу передбачається внесення змін до  
Регламенту (2014:425) щодо пестицидів з метою заборони 
використання хімічних засобів захисту рослин за такими 
напрямами: 

• для боротьби з бур'янами в озерах, ставках і болотних 
угіддях; 

• для обробки фунгіцидами фруктів і картоплі, 
призначених для споживання людиною, після збору 
врожаю; 

• для лікування ґрунту від шкідливих нематод при 
вирощуванні сільськогосподарських культур, 
призначених для споживання людиною. 

Зазначимо, що, незважаючи на цю заборону, в особливих 
випадках Шведська рада з питань сільського господарства 
має право надавати дозвіл на використання хімічних засобів 
захисту рослин за умови, якщо відсутні ефективні методи 
боротьби з шкідниками та бур'янами без використання 
хімікатів. 

Проект регламенту розроблений з метою виконання 
зобов‘язань, взятих Швецією відповідно до Директиви 
2009/128/EC, однією з цілей якої є зменшення ризиків для 
здоров'я населення та навколишнього середовища при 
застосуванні пестицидів. Для досягнення цієї мети, країни-
члени Європейського Союзу повинні вжити всіх необхідних 
заходів для забезпечення захисту рослин шляхом мінімізації 
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використання пестицидів й надання пріоритету нехімічним 
методам обробки рослин або ґрунту.  

Директива 2009/128/EC зобов'язує країни-члени ЄС розробити 
національні плани дій щодо сталого використання засобів 
захисту рослин і описати в цих планах, яким чином буде 
забезпечено реалізацію принципів щодо комплексного 
захисту рослин. Зокрема, національні плани дій повинні 
містити завдання для досягнення мети зазначеної Директиви, 
а також заохочувати розробку й впровадження 
альтернативних методів зменшення залежності від 
пестицидів. 

Метою документу є захист тварин та рослин; підвищення 
рівня захисту здоров'я населення та його безпеки; захист 
навколишнього середовища.  Ухвалення документу та набуття 
його чинності очікується у квітні 2015 року. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 20 квітня 2015 року. 

США: зміни стандартів щодо безпеки 
м’яса  

Наприкінці січня 2015 року США оприлюднили повідомлення 
про очікувані зміни до стандартів з перевірки наявності 
бактерій сальмонели (Salmonella) та кампілобактерій 
(Campylobacter) у подрібненій курці та індичці (не готових 
до вживання). Термін ухвалення документу та  набуття 
його чинності буде визначено окремо. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 27 березня 2015 року. 

30 січня 2015 року США проінформували СОТ про розробку 
технічного документу  «Зміни в програмі проведення тестів 
для перевірки наявності бактерій Salmonella та Campylobacter: 
Пропозиції щодо зміни стандартів щодо вмісту бактерій 
сальмонели (Salmonella) та кампілобактерій (Campylobacter) у 
подрібненій курці та індичці (не готових до вживання)».ii 
Проект ініційовано Службою безпеки та інспекції 
продовольства (FSIS) Міністерства сільського господарства 
США. 

Служба  безпеки та інспекції продовольства США винесла на 
публічне обговорення та звернулася до підприємств з 
проханням надати коментарі щодо запропонованих нею 
оновлених стандартів, які передбачають зменшення 
дозволеного рівня вмісту бактерій сальмонели (Salmonella) та 
кампілобактерій (Campylobacter) у сирій подрібненій м‘ясній 
продукції з курки та індички (не готових до вживання).iii   

Крім того, зазначена Служба повідомила про свої плани щодо 
початку забору зразків сирого м‘яса курки для одержання 
додаткової інформації щодо мікробіологічних характеристик 

 



Сторінка - 3 -                                                                                                                      Випуск 55 
 

бактерій сальмонели (Salmonella) та кампілобактерій 
(Campylobacter) у цій продукції. Додатково, оголошено про 
наміри цієї установи розпочати забір зразків сирої свинини 
для дослідження патогенних мікроорганізмів, що викликають 
найбільше занепокоєння громадськості й становлять загрозу 
для здоров'я населення.  

У повідомленні Служби безпеки та інспекції продовольства 
США також йдеться про наміри здійснювати регулярний забір 
сирої м‘ясної продукції з курки та індички протягом усього 
року замість разових (нерегулярних) тестових заборів. 

Головною  метою  документу є підвищення рівня безпеки 
продуктів харчування. Термін ухвалення документу та  
набуття його чинності буде визначено окремо. Кінцевий 
термін подачі коментарів – 27 березня 2015 року. Очікується, 
що коментарі від зацікавлених осіб щодо зазначених заходів 
Служби сприятимуть підвищенню ефективності її роботи. 

Канада: розширення переліку 
дозволених для використання 
харчових добавок 
На початку лютого 2015 року Канада проінформувала СОТ 
про наміри Міністерства охорони здоров'я Канади 
розширити перелік дозволених для використання харчових 
добавок. Зокрема, планується надати дозвіл на 
використання трьох нових барвників у деяких видах 
продуктів харчування. Використання цих добавок стане 
юридично можливим лише після їх опублікування в 
офіційному Переліку дозволених барвників, 
затвердженому Міністерством охорони здоров‘я Канади. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 10 квітня 2015 року. 

2 лютого 2015 року Канада оприлюднила повідомлення про 
розробку «Пропозицій Міністерства охорони здоров'я Канади 
щодо надання дозволу на використання трьох нових 
барвників: силікату алюмінію-калію на основі оксиду заліза, 
силікату алюмінію-калію на основі діоксиду титану, і силікату 
алюмінію-калію на основі діоксиду титану й оксиду заліза в 
деяких нестандартизованих видах продуктів харчування».iv 

Зазначимо, що використання харчових добавок у продуктах 
харчування в Канаді здійснюється на основі видачі 
Міністерством охорони здоров'я спеціальних дозволів 
(ліцензій). Інформація щодо харчових добавок та умов їх 
використання у виробництві продуктів харчування міститься в 
офіційному Переліку дозволених харчових добавок, який 
ухвалюється зазначеним Міністерством та розміщується на 
його веб-сайті. Будь-яке підприємство, що займається 
виробництвом продуктів харчування (заявник), може 
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звернутися до Департаменту з управління продовольством 
цього Міністерства із проханням надати дозвіл на 
використання нової добавки або ухвалення нових умов 
використання раніше дозволених добавок. Після проведення 
необхідних наукових досліджень щодо безпеки цих речовин 
для здоров’я населення, цей державний орган ухвалює (чи 
не ухвалює) рішення щодо надання таких дозволів. 

Міністерство охорони здоров'я Канади одержало заяву щодо 
надання дозволу на використання силікату алюмінію-калію 
на основі оксиду заліза, силікату алюмінію-калію на основі 
діоксиду титану, і силікату алюмінію-калію на основі діоксиду 
титану й оксиду заліза в якості барвників в 
нестандартизованих видах кондитерських виробів і 
жувальній гумці з максимально допустимим рівнем вмісту 
цих речовин на рівні 1,25%, та в стандартизованих 
алкогольних напоях - на рівні 0,5%.  

Оцінка доступних наукових даних, проведена Міністерством, 
підтвердила безпеку використання цих добавок у 
виробництві продуктів харчування. В результаті заяви щодо 
включення цих речовин будуть задоволені, а підприємства 
одержать право на їх використання. 

Департаменту з управління продовольством заохочує всіх 
зацікавлених осіб надавати нові наукові дані щодо 
використання цих барвників у продуктах харчування. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 10 квітня 2015 року. 
Використання цих добавок стане юридично можливим лише 
після їх опублікування в офіційному Переліку дозволених 
барвників, затвердженому Міністерством охорони здоров‘я 
Канади.v  

За даними Міжнародного торговельного центру у 2011-2013 
роках експорт продуктів харчування з України до Канади 
становив, в середньому, 3,6 млн дол. США або 4% від 
загального обсягу вітчизняного експорту до цього 
торговельного партнера. 

i Відповідно до нотифікації Швеції G/TBT/N/SWE/129 від 20 січня 2015 
року 

ii Відповідно до нотифікації США G/SPS/N/USA/2728 від 30 січня 2015 року 
iii З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/b711839a-c0b9-420f-9d74-
8568310a1352/2014-0023.htm?MOD=AJPERES 

iv Відповідно до нотифікації Канади G/SPS/N/CAN/911 від 2 лютого 2015 
року. 

v З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/consult/nop-adm-0011/document-
consultation-eng.php 

  
 
 
 
 
До відома: 
Коментарі  з приводу нотифікації 
можуть подаватись протягом 60 
днів з дати її оприлюднення. 
Коментарі можна надсилати  до 
Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі (див. нижче 
контактну інформацію) 
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політичних консультацій 
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Відповідальна за випуск:  
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