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ЄС: зміни до регламенту щодо 

пластикових матеріалів, призначених 

для контакту з продуктами харчування 

У першій половині травня ЄС оприлюднив повідомлення 
про розробку Проекту змін до регламенту ЄC № 10/2011 
щодо пластикових матеріалів та виробів, призначених для 
контакту з продуктами харчування. Проект передбачає 
внесення змін до переліку речовини, які можуть бути 
використані в виробництві пластмасових матеріалів та   
інших виробів, призначених для контакту з продуктами 
харчування. Термін подачі коментарів спливає 27 червня 
2014 року. Ухвалення документу очікується у листопаді 
2014 року. 

12 травня 2014 року ЄС проінформував СОТ про розробку 
Проекту Регламенту Європейської   Комісії,   який   передбачає   
внесення змін до Регламенту (ЄС) №10/2011 щодо  
пластикових  матеріалів  та виробів, призначених для контакту 
з продуктами харчування.i  

Регламент (EС) № 10/2011 від 15 січня 2011 є частиною 
рамкового законодавства ЄС у цій сфері (Регламент ЄС 
№1935/2004), який встановлює основні принципи та правила, 
що стосуються матеріалів та виробів, призначених для 
контакту з продуктами харчування. Крім того, він містить 
перелік мономерів, інших вихідних речовин та домішок, які 
можуть бути використані в виробництві пластмасових 
матеріалів та інших виробів, призначених для контакту з 
продуктами харчування.  

Відповідно до проекту планується оновити зазначений 
перелік речовин, який міститься у  Додатку I регламенту (ЄС) 
№10/2011. 

По-перше, очікуються перегляд критеріїв авторизації для 
дев‘яти хімічних речовин, серед яких: L(+)-винна кислота; 
фенол; 1,4–бутандіол (1,4-butanediol formal); 1,4:3,6 – 
діангідросорбітол; каолін, активоване вугілля, ефіри 
поліетиленгліколю; жирні кислоти (C8-C22). Зокрема, буде 
уточнено граничне значення вмісту деяких з цих речовин у 
пластикових матеріалах, призначених для контакту з 
продуктами харчування. При цьому розрахунок нових 
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граничних значень ґрунтуватиметься на припущенні про те, 
що середня маса тіла людини, яка щодня споживає 1 кг 
певного продукту, складає 60 кг.  

По-друге, очікується доповнення зазначеного переліку 
шістьма додатковими хімічними речовинами на основі 
дослідження, проведеного Європейським агентством з 
безпеки продуктів харчування (EFSA) та ухваленого ним 
рішення щодо можливості використання цих хімічних речовин 
у виробництві товарів, призначених для контакту з 
продуктами харчування. Зокрема, мова  йде про такі 
речовини, як  бутадієн, етилакрилат, метилметакрилат, 
стирен, полігліцерол тощо.  

По-третє, зі списку був виключений поліетиленгліколь.ii  

Термін подачі коментарів спливає 27 червня 2014 року. 
Ухвалення документу очікується у листопаді 2014 року. 

У 2011-2013 роках експорт пластмасових матеріалів та 
виробів, призначених для контакту з продуктами харчування 
(товарні підгрупи за УКТ ЗЕД 3919-3924) з України до країн-
членів ЄС становив, в середньому, 32,5 млн дол. США. З 
огляду на запроваджений з боку ЄС режим автономних 
торговельних преференцій для України, можна очікувати на 
позитивну динаміки розвитку міжнародної торгівлі між 
нашою державою та її стратегічним торговельним партнером 
у цій сфері. 

Ізраїль: зміни правил щодо харчових 

добавок 

У першій половині квітня 2014 року Ізраїль проінформував 
СОТ про розробку Проекту змін до правил охорони здоров‘я 
населення щодо харчових добавок. Документ розроблено з 
метою підвищення рівня безпеки харчових продуктів і 
забезпечення охорони здоров'я населення. Термін подачі 
коментарів спливає 10 червня 2014 року. Ухвалення 
документу буде визначено окремо. Набуття чинності 
документу очікується через шість місяців з дати його 
опублікування в Офіційному журналі Ізраїлю.  

11 квітня 2014 року Ізраїль оприлюднив повідомлення про 
Проект змін до «Правил охорони здоров'я населення 
(продукти харчування: харчові добавки)», розроблений 
Міністерством охорони здоров‘я Ізраїлю.iii  

Відповідно до проекту передбачаються такі зміни:  

 внесені зміни до визначень деяких термінів. Зокрема, 
«технологічна добавка або допоміжна речовина» 
визначатиметься, як будь-яка речовина або матеріал (за 
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виключенням апаратів або посуду), яка не призначена 
для окремого споживання в якості харчового інгредієнта, 
а використовується під час переробки сировини, у 
виробництві продуктів харчування або їх складових для 
виконання певного технологічного завдання під час 
процесу обробки або переробки, що може призвести до 
випадкової, але неминучої наявності залишків цієї 
речовини або її похідних в кінцевому продукті. Нове 
визначення цієї категорії дозволяє використовувати 
технологічні добавки у виробництві продуктів 
харчування у випадку внесення цих речовин до переліку 
офіційно дозволених для використання харчових 
добавок; 

 у третьому правилі був доданий новий пункт, який 
стосується невикористаних залишків. Це добавки, які 
можуть міститись в продуктах харчування внаслідок їх 
утворення під час виробництва зазначеної продукції. 
Використання цих залишків буде заборонено окрім 
випадку, коли є дозвіл на їх використання у складі 
сировини або в якості інших інгредієнтів кінцевого 
продукту за умови додержання граничного 
(максимального) рівня вмісту цих речовин у продукті. 
Водночас, це правило не стосуватиметься дитячого 
харчування; 

 додано нове правило, відповідно до якого, на упаковці 
харчових продуктів, які містять підсолоджувачі, мають 
зазначатися на івриті наступні попередження: 

a) для попередньо розфасованих харчових продуктів з 
вмістом поліолів: "Надмірне споживання може 
викликати проносний ефект"; 

b) для попередньо розфасованих харчових продуктів з 
вмістом аспартаму або аспартам-ацесульфамової 
солі: "Містить джерело фенілаланіну»;  у разі, якщо 
це підсолоджувач до столу: "Не підходить для 
випічки або приготування"; 

c) для напоїв, що містять аспартам або аспартам-
ацесульфамову сіль: "Зберігати в прохолодному 
темному місці". 

Термін подачі коментарів спливає 10 червня 2014 року. 
Ухвалення документу буде визначено окремо. Набуття 
чинності документу очікується через шість місяців з дати його 
опублікування в Офіційному журналі Ізраїлю. Це положення 
стосується продуктів харчування, вироблених або 
імпортованих після дати набуття чинності зазначених змін. 
Для всіх інших випадків – нові правила набудуть чинності за 
рік після їх опублікування.  
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Головною метою проекту є забезпечення охорони здоров'я 
населення та підвищення рівня безпеки харчових продуктів. 

У структурі експорту товарів з України до Ізраїлю частка 
експорту продуктів харчування є найбільшою. Зокрема, за 
даними Державної служби статистики України у 2011-2013 
роках вона складала, у середньому, 60%. У номінальному 
вираженні, експорт товарів зазначеної категорії протягом цих 
трьох років становив, у середньому, 408 млн дол. США. За 
виключенням 2013 року, відбувалось щорічне зростання 
цього показника. Отже, експорт такої продукції є 
перспективним напрямом торговельного співробітництва між 
Україною та Ізраїлем. 

Гонконг: перегляд мікробіологічних 

вимог до безпеки продуктів 

харчування 

У середині квітня 2014 року Гонконг (КНР) повідомив СОТ 
про розробку Проекту Основних мікробіологічних 
принципів щодо безпеки продуктів харчування. Ці 
принципи є критеріями, що вказують на мікробіологічний 
стан продуктів харчування у випадку відсутності 
законодавчо встановлених мікробіологічних стандартів. 
Вони також доповнюють чинні законодавчі норми у цій 
сфері з метою забезпечення гігієнічних вимог до якості та 
безпеки продуктів харчування. Термін подачі коментарів 
спливає 15 червня 2014 року. За попередньою інформацією 
ухвалення документу очікується 26 червня 2014 року. 

16 квітня 2014 року Гонконг (КНР) оприлюднив повідомлення 
про розробку Проекту Основних мікробіологічних принципів 
щодо продуктів харчування.iv   

Проект є результатом тривалих зусиль уряду Гонконгу з 
підвищення рівня безпеки харчових продуктів для 
забезпечення охорони здоров'я населення та зростання 
споживчого попиту. Вперше «Мікробіологічні принципи щодо 
готових до вживання продуктів харчування» були ухвалені у 
2002 році. З цього часу значний перегляд цих норм мав місце 
лише у 2007 та 2009 році.  

У зв‘язку з цим, постала необхідність врахування останніх 
тенденцій у розвитку науки й техніки у сфері мікробіології, 
гармонізації національних стандартів відповідно до 
міжнародних норм у сфері безпеки продуктів харчування. Для 
цього урядом Гонконгу була створена Спеціальна робоча 
група з мікробіологічної безпеки продовольства, яка надала 
професійні рекомендації й розробила основні напрями змін 
щодо Основних мікробіологічних принципів, серед яких: 
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 перегляд чинних мікробіологічних критеріїв якості 
продуктів харчування й запровадження нових у 
відповідності до міжнародних та національних 
стандартів; 

 перегляд класифікації та номенклатури мікробіологічної 
якості продуктів; 

 включення до тексту документу додаткової інформації 
щодо харчових патогенних мікроорганізмів (Додаток I). 

Проект складається з трьох частин: 

1) Загальні мікробіологічні критерії щодо готових до 
вживання продуктів харчування:  

а) кількість аеробних мікроорганізмів або загальне 
мікробне число (ЗМЧ),  

б) індикатор гігієни щодо мікроорганізмів (зокрема, 
наявність бактерій групи кишкової палички); 

2) Загальні мікробіологічні критерії щодо готових до 
вживання продуктів харчування: окремі харчові патогенні 
мікроорганізми; 

3) Мікробіологічні критерії для окремих видів продуктів 
харчування. 

Таким чином, зазначені принципи є критеріями, що вказують 
на мікробіологічний стан продуктів харчування у випадку 
відсутності законодавчо встановлених мікробіологічних 
стандартів. Вони також доповнюють чинні законодавчі норми 
у цій сфері з метою забезпечення гігієнічних вимог до якості та 
безпеки продуктів харчування.v 

Ухвалення проекту сприятиме міжнародній торгівлі й має 
полегшити роботу відповідальним особам у сфері охорони 
здоров‘я в інтерпретації мікробіологічних аналізів продуктів 
харчування та наданні відповідних рекомендації щодо 
подальшої діяльності з моніторингу та контролю безпеки 
харчових продуктів.  

Термін подачі коментарів спливає 15 червня 2014 року. За 
попередньою інформацією ухвалення документу очікується 
26 червня 2014 року. 

У зв‘язку з браком земельних ресурсів Гонконгу, ця країна 
змушена імпортувати більшу частину продуктів харчування 
для забезпечення внутрішнього споживчого попиту. Гонконг 
займає одинадцяту сходинку в списку найбільших 
торговельних гравців у світі, загальна вартість його імпорту та 
експорту перевищує валовий внутрішній продукт цієї 
території.  
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Зважаючи на це, експорт продуктів харчування є 
перспективним напрямом торговельного співробітництва 
між Україною та Гонконгом, особливо, з огляду на його 
щорічне зростання протягом останніх років. Зокрема, 
протягом 2011-2013 років цей показник зріс майже втричі (до 
2,5 млн дол.США у 2013 році). Відповідно, зросла й частка 
експорту продуктів харчування у загальному експорті нашої 
держави до цього торговельного партнера (з 2,9% у 2011 
році до 10% у 2013 році). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Відповідно до нотифікації ЄС G/SPS/N/EU/75 від 12 травня 2014 року 
ii
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://members.wto.org/crnattachments/2014/sps/EEC/14_2330_00_e.p
df 

iii
 Відповідно до нотифікації Ізраїлю G/TBT/N/ISR/791 від 11 квітня 2014 

року  
iv
  Відповідно до нотифікації Гонконгу G/SPS/N/HKG/39 від 16 квітня 2014 

року  
v
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_Draft_Microbiological_
Guidelines_for_Food.html 

  
 
 
 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ обробки запитів і нотифікацій 
та інформаційного забезпечення 
Департаменту співробітництва з СОТ 
та з питань торговельного захисту 
Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України 
тел.:            + 38 044 521-13-50 
тел./факс: + 38 044 596-68-39  
E-mail: ep@me.gov.ua 
 
 
Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій 
тел.:     + 38 044 278-63-42 
              +38 044 278-63-60 
факс:  + 38 044 278-63-36 
Контактна особа: Світлана Галько  
E-mail: galko@ier.kiev.ua  
 
Відповідальна за випуск:  
Катерина Фурманець  
E-mail: pilkevich@ier.kiev.ua 
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