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ЄС: зміни регламенту щодо 

ароматизаторів 

На початку липня 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив нотифікацію про розробку проекту змін до 
Регламенту (ЄС) № 1334/2008, ухваленого Європейським 
Парламентом та Радою, щодо деяких ароматизаторів. 
Передбачається внесення змін до умов використання 
деяких хімічних речовин. Ухвалення документу очікується 
24 вересня 2015 року , набуття його чинності –  у січні 2016 
року. Кінцевий термін подачі коментарів – 1 вересня 2015 
року. 

3 липня 2015 року Європейський Союз оприлюднив 
повідомлення про розробку Проекту змін до Додатку І 
Регламенту (ЄС) № 1334/2008 Європейського Парламенту та 
Ради щодо деяких ароматизаторів.i  

Додаток І до Регламенту (ЄС) №1334/2008 «Про 
ароматизатори та деякі харчові інгредієнти із властивостями 
ароматизаторів, що застосовується в та на продуктах 
харчування» містить перелік ароматизаторів та вихідних 
матеріалів, дозволених в ЄС. Цей перелік може оновлюватись 
відповідно до загальної процедури, передбаченої  статтею 3 
(1) Регламенту (ЄС) № 1331/2008, зокрема, з ініціативи 
Європейської Комісії або на основі звернення країн-членів ЄС. 

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) 
провело оцінку наступних п’яти речовин (ароматизаторів):  

 бета-ізометиліонодин (FL № 07.041); 

 6-метилгепта-3,5 діен-2-один (FL № 07.099); 

 4-метилпент-3-ен-2-один (FL № 07.101); 

 транс-1-(2.6.6-триметил-1-циклогексен-1-іл) бут 2-ен-1-
один (FL №07.224); 

 3-((4-2.2-діоксидо-1Н-2,1,3-бензосіадіазін-5-іл)оксиген)-
2,2-діметил-Н-пропілпропанамід, (FL № 16.126). 

За результатами проведеної оцінки Європейське агентство з 
безпеки харчових продуктів додало коментарі та зміни до 
специфікації трьох із наведених вище речовин (а саме FL 
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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 корисна українським 
експортерам. 

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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№07.041, №07.224 та №07.099), які були включені до тексту 
зазначеного регламенту.  

Крім того, були уточнені умови використання харчової 
добавки FL №16.126, яка відповідно до Регламенту (ЄС) 
№1334/2008 має використовуватись виключно в якості 
ароматизатора. Водночас, на практиці ця речовина може 
додаватися до продуктів харчування з іншою метою (не в 
якості ароматизатора), що регулюється іншими 
нормативними документами ЄС.ii  

Головною метою документу є підвищення рівня безпеки 
продуктів харчування. Ухвалення документу очікується 24 
вересня 2015 року, набуття його чинності –  у січні 2016 року. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 1 вересня 2015 року. 

 

Канада: зміни до закону про свободу 

від тютюнового диму 

У другій половині липня 2015 року Канада проінформувала 
СОТ про розробку проекту закону, який передбачає 
внесення змін до Закону про свободу від тютюнового диму 
в Онтаріо. Дату ухвалення документу – не визначено. 
Набуття його чинності очікується 1 січня 2016 року (для 
тютюнових виробів з ментолом встановлено пільговий 
дворічний перехідний період). Кінцевий термін подачі 
коментарів – 27 серпня 2015 року. 

21 липня 2015 року Канада оприлюднила повідомлення про 
розробку Законопроекту № 45 (Доповнення 2) «Протокол 
щодо вибору здорового способу життя», який передбачає 
зміни до Закону про свободу від тютюнового диму в Онтаріо.iii  

Відповідно до проекту пропонується наступні зміни:  

 запровадження заборони на продаж ароматизованих 
тютюнових виробів, зокрема, зі смаком ментолу; 

 надання уряду регулюючих повноважень з метою 
визначення винятків щодо заборони продажу тютюнових 
виробів;  

 введення заборони на продаж рекламної продукції 
разом з тютюновими виробами; 

 розширення переліку об‘єктів (місць), які зможуть 
перевіряти інспектори.iv  

Головною метою документу є підвищення рівня захисту 
здоров‘я населення. 

Набуття чинності документу очікується 1 січня 2016 року. Для 
тютюнових виробів з ментолом термін набуття чинності 
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положень законопроекту подовжено на два роки. Кінцевий 
термін подачі коментарів – 27 серпня 2015 року. 

 

ЄС: зміни максимально допустимих 

рівнів залишків деяких речовин у 

продуктах харчування 

У першій декаді липня 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив повідомлення про розробку проекту змін до 
Регламенту (ЄС) № 296/2005 Європейського Парламенту 
та Ради щодо максимальних залишкових рівнів (МЗР) 
шести хімічних речовин у деяких продуктах харчування 
рослинного та тваринного походження. Ухвалення 
документу очікується 22 вересня 2015 року. Термін 
опублікування – через 3 місяці з дати ухвалення. Термін 
набуття чинності документу – через 20 днів після його 
опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 7 вересня 2015 року. 
Коментарі можна подавати лише щодо тих МЗР, що були 
змінені.  

9 липня 2015 року Європейський Союз оприлюднив 
нотифікацію про розробку додатків до «Проекту змін до 
Проекту Регламенту Європейської Комісії, що доповнює 
Додатки ІІ та ІІІ Регламенту (ЄС) № 296/2005 Європейського 
Парламенту та Ради щодо максимальних залишкових рівнів 
(МЗР) боскаліду, каптану, клотіанідіну, тіаметоксаму, фолпету 
та толклофос–метилу у деяких продуктах».v 

Відповідно до проекту передбачається перегляд – 
підвищення або зниження – максимальних залишкових рівнів 
шести зазначених речовин в таких продуктах харчування, як 
крупи; продукти тваринного походження, зокрема м'ясо та 
їстівні субпродукти; деякі продукти  рослинного походження, 
зокрема, фрукти та овочі.  

Зниження максимального рівня залишків вказаних вище 
речовин передбачено у наступних випадках: 

 в разі скасування старих дозволів на використання 
цих речовин в ЄС;  

 у  випадку  браку достатніх  даних  для  встановлення 
максимальних рівнів залишків цих речовин у деяких 
продуктах;  
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 після встановлення нового рівня граничної чутливості 
при виявленні зазначених речовин у продуктах 
харчування. 

Водночас  для продукції, яка вперше з‘являється на ринку ЄС 
або третіх країн (зокрема, й України), які експортують ці 
товари до ЄС, передбачено підвищення максимальних 
залишкових рівнів хімічних речовин. 

Основною метою очікуваних змін є підвищення рівня 
безпеки продуктів харчування. 

Ухвалення документу очікується 22 вересня 2015 року. 
Термін опублікування – через 3 місяці з дати ухвалення. 
Термін набуття чинності документу – через 20 днів після 
його опублікування в Офіційному журналі Європейського 
Союзу. Кінцевий термін подачі коментарів – 7 вересня 2015 
року. Коментарі можна подавати лише щодо тих МЗР, що 
були змінені.  

Згідно із даними Міжнародного торговельного центру у 
2012-2014 роках експорт зазначених вище продуктів 
тваринного та рослинного походження з України до країн-
членів ЄС становив, в середньому, 2,0 млрд дол. США. Це 
близько 11,6% від загального експорту вітчизняної продукції 
до цього торговельного партнера та 27% від експорту 
зазначеної продукції до країн світу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Відповідно до нотифікації ЄС G/SPS/N/EU/138 від 3 липня 2015 року 
ii
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://members.wto.org/crnattachments/2015/SPS/EEC/15_2517_00_e.p
df 

iii
 Відповідно до нотифікації Канади G/TBT/N/CAN/458 від 21 липня 2015 

року. 
iv
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=en&Intranet=&Bill
ID=3080 

v
 Відповідно до нотифікації ЄС G/SPS/N/EU/142 від 9 липня 2015 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сектор нотифікацій та обробки 
запитів  
Департаменту доступу до ринків та 
взаємодії з СОТ 
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: Вероніка Мовчан  
E-mail: movchan@ier.kiev.ua  
 
Відповідальна за випуск:  
Катерина Фурманець  
E-mail: furmanets@ier.kiev.ua 
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