
                               
 

Відомості країн-членів СОТ 
Інформаційний бюлетень 

                              

  

ЄС: встановлення максимального 
рівня залишків деяких хімічних речовин 
у продуктах харчування 

На початку листопада 2014 року Європейський Союз 
проінформував СОТ про ухвалення 16 жовтня 2014 року 
змін до Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського 
Парламенту та Ради щодо максимального рівня залишків 
хлориду бензалконію та хлориду дидецилдиметиламонію 
в окремих продуктах тваринного та рослинного 
походження. Документ набув чинності 12 листопада 2014 
року. 

4 листопада 2014 року Європейський Союз оприлюднив 
нотифікацію про ухвалення 16 жовтня 2014 року Регламенту 
Комісії (ЄС) № 1119/2014 про внесення змін до Додатку III  
Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського Парламенту та 
Ради щодо максимального рівня залишків хлориду 
бензалконію та хлориду дидецилдиметиламонію в деяких 
продуктах.i В першу чергу, це м'ясо та їстівні субпродукти, 
зерновi культури та деякі інші продукти рослинного 
походження, зокрема, фрукти та овочі.ii  

Регламент (EC) № 396/2005 Європейського Парламенту та 
Ради від 23 лютого 2005 року встановлює максимальні рівні 
залишків (МРЗ) пестицидів в харчових продуктах харчування 
та кормах рослинного і тваринного походження.  

До ухвалення змін Додаток III цього Регламенту не містив 
максимальних рівнів залишків щодо хлориду бензалконію 
(BAC) та хлориду дидецилдиметиламонію (DDAC). 
Необхідність встановлення зазначених рівнів пояснюється 
тим, що обидві речовини використовуються як біоциди з 
метою проведення дезінфекції. Відповідно, їх використання 
може привести до виявлення залишків цих речовин у 
продуктах харчування та кормах, що становить ризик для 
здоров’я людей і тварин.  

На основі досліджень, проведених Європейським органом з 
безпеки харчових продуктів у 2012-2013 роках, було 
встановлено, що BAC та DDAC присутні в деяких продуктах, 
рівень їх залишків часто перевищує базовий, передбачений 
законодавчо на рівні 0,01 мг/кг. У той же час, на думку 
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зазначеного органу, існує необхідність подальшого 
моніторингу та збору інформації у цій сфері з метою 
проведення глибшого дослідження.  

У зв’язку з цим, був встановлений тимчасовий (на п’ять років) 
максимальний рівень залишків хлориду бензалконію та 
хлориду дидецилдиметиламонію в зазначених продуктах. 
Через п’ять років цей показник для обох речовин буде 
переглянуто. 

Метою документу є підвищення рівня безпеки продуктів 
харчування. Документ набув чинності 12 листопада 2014 року. 

За даними Міжнародного торговельного центру у 2011-2013 
роках експорт м'яса та їстівних субпродуктів, зернових 
культур, а також деяких продуктів рослинного походження 
(зокрема, фруктів та овочів) з України до країн-членів ЄС 
становив, в середньому, 9,8% від загального експорту 
вітчизняної продукції до цього торговельного партнера (1,7 
млрд. дол. США). Це близько 27% від загального експорту цієї 
категорії товарів з України до країн світу.  

ЄС: перегляд максимально 
допустимого рівня залишків деяких 
речовин у продуктах харчування 
Наприкінці жовтня 2014 року Європейський Союз 
оприлюднив нотифікацію про розробку Проекту змін до 
Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського Парламенту 
та Ради щодо максимальних рівнів залишків (МРЗ) для 
амідосульфурону, фенгексаміду, крезоксім-метилу, 
тіаклоприду і трифлоксістробіну в деяких продуктах. 
Ухвалення документу очікується у червні 2015 року. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 28 грудня 2014 року.  

29 жовтня 2014 року ЄС проінформував СОТ про розробку 
Проекту Регламенту Комісії про внесення змін до додатків II і 
III Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського Парламенту та 
Ради щодо максимальних рівнів залишків амідосульфурону, 
фенгексаміду, крезоксім-метилу, тіаклоприду та 
трифлоксістробіну в деяких продуктах.iii  

Сфера дії документу поширюється на: 

• крупи (УКТ ЗЕД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 
1008); 

• продукти тваринного походження, зокрема м'ясо та 
їстівні субпродукти (УКТ ЗЕД: 0201, 0202, 0203, 0204, 
0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210); 
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• деякі продукти рослинного походження, зокрема, 
фрукти та овочі. 

Відповідно до проекту передбачається зміна встановлених 
гранично допустимих рівнів залишків для зазначених п’яти 
речовин у продуктах рослинного та тваринного походження.iv 

Зокрема, на основі проведеного Європейським органом з 
безпеки харчових продуктів аналізу ризиків, запропоновано 
підвищити максимальний рівень залишків цих речовин для 
товарів, що вперше з‘являться на ринку ЄС або третіх країн 
(зокрема, й України), які є імпортерами для ЄС.  

У той же час, очікується зниження максимальних рівнів 
залишків амідосульфурону, фенгексаміду, крезоксім-метилу, 
тіаклоприду та трифлоксістробіну в декількох випадках, 
зокрема, в разі відсутності достатніх даних для встановлення 
максимальних рівнів залишків або встановлення нового рівня 
граничної чутливості в процесі виявлення зазначених речовин 
у продуктах харчування. 

Головною метою документу є підвищення рівня безпеки 
продуктів харчування. Ухвалення документу очікується у 
червні 2015 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 28 
грудня 2014 року.  

За даними Міжнародного торговельного центру у 2011-2013 
роках експорт вказаних категорій товарів з України до країн-
членів ЄС становив, в середньому, 1,7 млрд. дол. США або 
близько 9,8% від загального експорту вітчизняної продукції до 
цього торговельного партнера.  

ЄС: заборона використання деяких 
речовин у виробництві косметичної 
продукції 
У другій половині листопада 2014 року Європейський Союз 
проінформував СОТ про розробку Проекту змін до 
Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту і 
Ради щодо косметичної продукції. Ухвалення документу 
очікується у травні 2015 року. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 19 січня 2015 року. 

20 листопада 2014 року ЄС оприлюднив повідомлення про 
розробку Проекту Регламенту Комісії про внесення змін до 
Додатків II і VI Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського 
парламенту та Ради щодо косметичної продукції.v 

Відповідно до проекту забороняється використовувати 3-
бензиліден камфори в якості фільтра ультрафіолетових 
променів (УФ-фільтра) та поглинача ультрафіолету (поглинача 
УФ) в косметичній продукції.  
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Зазначимо, що в даний час ця сполука може 
використовуватись у виробництві косметичної продукції в 
якості фільтра ультрафіолетових променів з рівнем 
концентрації до 2,0% й включена до переліку дозволених 
речовин (зокрема, до Додатку VI Регламенту (ЄС) 
№ 223/2009). 

На основі досліджень, проведених Науковим комітетом з 
безпеки споживачів ЄС (SCCS) у червні 2013 року, було 
встановлено, що використання 3-бензиліден камфори 
(зокрема при виробництві сонцезахисних засобів) навіть у 
невеликій концентрації становить ризик для здоров’я 
споживачів.  

Враховуючи, що ця речовина застосовується не тільки в 
якості фільтра ультрафіолетових променів, але і як абсорбент 
(поглинач) ультрафіолету, її використання в косметичній 
продукції в будь-якій з цих форм буде заборонено на 
території ЄС. 

Відповідно, в разі ухвалення документу 3-бензиліден 
камфори буде видалений з переліку дозволених УФ-фільтрів 
та поглиначів УФ (з Додатку VI) та доданий до переліку 
заборонених речовин, що міститься у Додатку II Регламенту 
(ЄС) № 1223/2009.vi  

Метою документу є підвищення рівня захисту здоров'я та 
безпеки людини. Ухвалення документу очікується у травні 
2015 року. Перехідний період становить шість місяців. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 19 січня 2015 року. 

За даними Міжнародного торговельного центру у 2011-2013 
роках експорт косметичної продукції з України до країн-
членів Європейського Союзу становив, в середньому, 24,6 
млн. дол. США або 13,0% від загального експорту цієї 
категорії товарів з України до країн світу. 

 

i Відповідно до нотифікації ЄС G/SPS/N/EU/112 від 4 листопада 2014 року 
ii З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://members.wto.org/crnattachments/2014/sps/EEC/14_4901_00_e.pdf 

iii Відповідно до нотифікації ЄС G/SPS/N/EU/106 від 29 жовтня 2014 року 
iv З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://members.wto.org/crnattachments/2014/sps/EEC/14_4779_00_e.pdf 

v Відповідно до нотифікації G/TBT/N/EU/250 від 20 листопада 2014 року  
vi З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://members.wto.org/crnattachments/2014/tbt/EEC/14_5157_00_e.pdf 

  
 
 
 
 
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 та 
нотифікацій 
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: furmanets@ier.kiev.ua 
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