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ЄС: оновлення переліку дозволених 

харчових добавок  

У другій половині травня ЄС проінформував СОТ про 
розробку Проекту змін до Регламенту (ЄС) №1333/2008 
Європейського парламенту та Ради й Регламенту Комісії 
(ЄС) №231/2012 щодо виключення із загального переліку 
дозволених харчових добавок ефірів монтанової кислоти  
(Е 912). Термін подачі коментарів спливає 25 липня 2014 
року. Ухвалення документу очікується наприкінці липня 
2014 року.  

26 травня 2014 року ЄС оприлюднив повідомлення про 
розробку Проекту Регламенту Європейської   Комісії,   який   
передбачає   внесення змін до додатку II Регламенту (ЄС) 
№1333/2008 Європейського парламенту та Ради та 
Регламенту Комісії (ЄС) № 231/2012 щодо виключення із 
загального переліку дозволених харчових добавок ефірів 
монтанової кислоти (Е 912).i  

Додаток II до Регламенту (ЄС) № 1333/2008 містить перелік 
харчових добавок, призначених для використання у 
виробництві продуктів харчування, а також умови їх 
використання. В свою чергу, Регламент Комісії (ЄС) 
№231/2012 визначає технічні характеристики зазначених 
добавок, наведених у II і III до Регламенту (ЄС) № 1333/20082.ii 

Як правило, ефіри монтанової кислоти (Е 912) використовують 
у ЄС для обробки поверхні цитрусових, дині, папайї, манго, 
авокадо та ананасів.  

У лютому 2012 в рамках нової програми ЄС щодо переоцінки 
ризиків, пов‘язаних з використанням харчових добавок, 
Європейський орган з безпеки харчових продуктів ініціював 
збір даних для оцінки ризиків щодо ефірів монтанової 
кислоти. Таку інформацію до 1 червня 2012 року мали надати 
всі зацікавлені особи, в першу чергу, підприємства. Проте, 
одержана інформація, зокрема, щодо токсичності та 
канцерогенних властивостей зазначеної речовини, була 
обмеженою.  

У зв‘язку з цим, відповідно до чинного законодавства ЄС, за 
браком інформації та даних наукових досліджень, необхідних 
для проведення зазначеної переоцінки, Е 912 підлягає 
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Цей бюлетень підготовлено в рамках 
проекту «Торговельна політика і 
практика в Україні». Мета проекту - 
зміцнення спроможності України 
виконувати свої зобов’язання щодо 
членства у Світовій Організації Торгівлі. 

Бюлетень містить інформацію, що 
може бути корисною для українських 
експортерів. 

Проект реалізує Інститут економічних 
досліджень і політичних консультацій у 
співпраці з Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України та 
Національною радою торгівлі Швеції за 
фінансової підтримки Уряду Швеції. 
Погляди та інтерпретації, представлені 
у цій публікації, не обов’язково 
відображають погляди Уряду Швеції. 
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виключенню з переліку харчових добавок, призначених для 
використання у виробництві продуктів харчування. 

Головною метою проекту є підвищення рівня безпеки 
харчових продуктів. 

Термін подачі коментарів спливає 25 липня 2014 року. 
Ухвалення документу очікується наприкінці липня 2014 року, 
набуття його чинності – через 20 днів після публікації в 
Офіційному журналі ЄС. 

Канада: зміни до технічного 

регламенту щодо насіння  

У першій половині травня 2014 року Канада 
проінформувала  СОТ про розробку проекту змін до  
технічного регламенту щодо насіння в частині введення 
двомовного маркування цієї продукції. Зокрема, 
передбачається запровадження вимоги щодо  зазначення 
на упаковці з насінням інформації щодо контролю за 
шкідниками англійською та французькою мовами. 
Ухвалення документу очікується у червні 2016 року. 

5 травня 2014 року Канада оприлюднила повідомлення про 
розробку Проекту змін до технічного регламенту щодо 
насіння в частині введення двомовного маркування цієї 
продукції.iii  

Проект був ініційований Агентством з контролю за харчовими 
продуктами Канади для виконання положень Закону «Про 
офіційні мови Канади». Відповідно до цього закону, в разі, 
якщо при споживанні певної продукції існує будь-який ризик 
щодо здоров'я й безпеки споживачів, на етикетці (упаковці) 
такої продукції має бути представлена відповідна інформація 
одночасно англійською та французькою мовами.  

У зв‘язку з цим Агентство рекомендує внести зміни до 
чинного технічного регламенту щодо насіння. Зокрема, 
пропонується інформацію щодо проходження контролю на 
наявність шкідників розміщувати на упаковці продукції (або 
на етикетці, прикріпленій на видному місці упаковки) обома 
офіційними мовами Канади: англійською та французькою.iv   

Сфера дії цієї норми не буде поширюватись на насіння, 
оброблене добривами та модифікаторами, а також на 
продукцію, що не підлягає контролю на наявність шкідників.  

Зазначимо, що чинна редакція регламенту залишає вибір 
щодо зазначення на упаковці відповідної інформації однією 
або обома мовами за виробником. 

Таким чином, після ухвалення змін, інформація на упаковці 
насіння:  



Сторінка - 3 -                                                                                                                      Випуск 40 

 

 

«Не використовувати для харчових продуктів або корму. Це 
насіння було оброблене ....... (найменування хімічної 
речовини, яка була використана для боротьби зі 
шкідниками)"  

буде обов‘язково зазначатись англійською та французькою 
мовами. 

Ця норма відповідає положенням Угоди СОТ з питань СФЗ. 

Головною метою проекту є забезпечення охорони 
навколишнього середовища, захисту здоров'я населення й 
тварин. 

Очікується, що ухвалення документу поліпшить захист 
сільськогосподарських виробників, споживачів та працівників, 
задіяних в виробничому процесі, що за своїми 
функціональними обов‘язками можуть мати контакт з 
насінням. Ухвалення документу та набуття його чинності 
очікується у червні 2016 року.  

Обсяги вітчизняного експорту насіння до Канади є 
невеликими, але цей напрямок торгівлі має потенціал 
зростання. Наприклад, при падінні загального обсягу експорту 
до Канади на 50% у 2013 році порівняно до 2012 роком, 
експорт насіння протягом зазначеного періоду збільшився в 
чотири рази. Також позитивним фактором зростання 
товарообігу між Україною та Канадою може стати підписання 
угоди про вільну торгівлю, переговори щодо створення якої 
зараз ведуться. 

Росія: тимчасове обмеження на 

ввезення картоплі з України 

У першій половині червня 2014 року Російська Федерація 
оприлюднила повідомлення про запровадження 
тимчасового обмеження на ввезення продовольчої 
картоплі з України у зв'язку з порушеннями міжнародних 
та національних фітосанітарних вимог при імпорті 
підконтрольних товарів на територію РФ. 

11 червня 2014 року Російська Федерація повідомила СОТ про 
введення тимчасового обмеження на ввезення продовольчої 
картоплі з України.v  Це рішення було ухвалено Федеральною 
службою з ветеринарного й фітосанітарного нагляду 
(Россільгоспнагляд) у зв'язку з порушеннями міжнародних та 
російських фітосанітарних вимог при імпорті підконтрольних 
державному ветеринарному нагляду товарів з України на 
територію Російської Федерації. Зокрема, у листі цієї служби 
зазначено, що порушена стаття VII Міжнародної конвенції з 
карантину та захисту рослин.  
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Відповідно до офіційних роз‘яснень російської сторони, це 
рішення пов'язане з випадками виявлення в українській 
продукції золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди 
(лат. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), яка є 
карантинним об'єктом для РФ. Метою зазначених заходів є 
уникнення ввезення шкідливих організмів на територію 
Російської Федерації.  

Разом з тим, дозволяється ввозити картоплю, відвантажену 
до 16 червня 2014 року, але лише після проведення 
карантинного фітосанітарного контролю з боку РФ. Також, 
відповідно до листа,  буде посилено контроль при ввезенні 
томатів, кукурудзи, соняшника. 

Україна має значний експортний потенціал в галузі 
картоплярства. За даними Української асоціації виробників 
картоплі, за 2013 рік український експорт цієї культури зріс на 
40% в фізичному вираженні, хоча обсяги експорту 
залишились нижче 1% від загального обсягу виробництва цієї 
культури в Україні. Експорт картоплі з України до РФ у 2013 
році, за даними Міжнародного торговельного центру, 
становив 1,1 млн дол. США або 38,8% від загального експорту 
цієї продукції у 2013 році.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Відповідно до нотифікації ЄС G/SPS/N/EU/79 від 26  травня 2014 року 
ii
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://members.wto.org/crnattachments/2014/sps/EEC/14_2462_00_e.pdf 

iii
 Відповідно до нотифікації Канади G/TBT/N/CAN/413 від 5 травня 2014 

року 
iv
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://members.wto.org/crnattachments/2014/tbt/CAN/14_2182_00_e.pdf 
v
 Відповідно до нотифікації РФ G/SPS/N/RUS/61 від 16 червня 2014 року  

  
 
 
 
 
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: Анна Опанасенко  
E-mail: opanasenko@ier.kiev.ua  
 
Відповідальна за випуск:  
Катерина Фурманець  
E-mail: pilkevich@ier.kiev.ua 
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