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ЄС: відмова у видачі дозволу на 

використання діючої речовини 

пестицидів 

У другій половині вересня 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив нотифікацію про розробку підзаконного акту 
на виконання Регламенту (EC) № 1107/2009, що передбачає 
відмову у наданні дозволу на використання діючої 
речовини 3-децен-2-он, в зв’язку з чим вона не може бути 
розміщена на ринку товарів для захисту рослин ЄС. Термін 
ухвалення документу – наприкінці 2015 року, набуття 
чинності – через 20 днів після його опублікування в 
Офіційному журналі Європейського Союзу. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 17 листопада 2015 року. 

18 вересня 2015 року Європейський Союз оприлюднив 
нотифікацію про розробку Проекту акту на виконання 
регламенту Європейської комісії, згідно з яким застосування 
діючої речовини 3-децен-2-он не схвалено відповідно до 
Регламенту (EC) № 1107/2009. В зв’язку з цим ця речовина не 
може бути розміщена на ринку товарів для захисту рослин ЄС. 
Зазначена заборона ґрунтується на результатах дослідження 
використання 3-децен-2-он в ЄС в якості діючої речовини 
пестицидів.i  

Зазначимо, що відповідно до статті 4 Регламенту (ЄС) 
№1107/2009 (щодо розміщення засобів захисту рослин на 
ринку ЄС) для отримання дозволу на використання хімічної 
речовини в якості діючої речовини пестицидів в ЄС необхідно 
довести, що ця речовина не є шкідливим для здоров'я 
людини, здоров'я тварин та навколишнього середовища.  

Під час проведення дослідження цієї речовини була 
встановлена низка суперечливих результатів. По-перше, не 
можна остаточно визначити гранично допустимий рівень 
вмісту залишків 3-децен-2-он через брак даних (наявні дані є 
недостатніми для висновку про одномоментний або 
відстрочений у часі шкідливий вплив цієї речовини на 
здоров'я людини). По-друге, були встановлені позитивні 
результати щодо генотоксичності цієї речовини. 

Враховуючи зазначені вище причини, 3-децен-2-он не 
відповідає критеріям, встановленим Регламенту (EC)                
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№ 1107/2009, а отже дозвіл на використання цієї речовини на 
ринку ЄС не може бути ухвалений. З огляду на те, що дозвіл 
на використання 3-децен-2-он в якості діючої речовини 
пестицидів розглядається вперше в ЄС, немає потреби у 
запровадженні будь-яких заходів щодо його вилучення з 
ринку чи запровадження перехідних періодів.  

Ухвалення документу очікується наприкінці 2015 року. Термін 
набуття чинності – через 20 днів після його опублікування в 
Офіційному журналі Європейського Союзу. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 17 листопада 2015 року.  

За даними Міжнародного торговельного центру у 2012-2014 
роках експорт хімічних речовин з України до ЄС становив, в 
середньому, 301 млн дол. США або 1,8% від загального 
експорту вітчизняних товарів до цього торговельного 
партнера. Це близько 17% від експорту цієї продукції до країн 
світу. 

ЄС: перегляд максимально 

допустимих рівнів вмісту деяких 

речовин в продуктах харчування 

У середині вересня 2015 року Європейський Союз 
проінформувала СОТ про внесення змін до Регламенту (ЄС) 
№ 396/2005 Європейського Парламенту та Ради щодо 
максимально допустимих рівнів залишків атразину та 
тіоціанату калію у деяких продуктах. Ухвалення 
документу очікується у квітні 2016 року. Термін набуття 
чинності – через 20 днів після його опублікування в 
Офіційному журналі Європейського Союзу. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 15 листопада 2015 року. 

16 вересня 2015 року Європейський Союз оприлюднив 
повідомлення про внесення змін до Проекту Регламенту 
Комісії, що доповнює Додатки II, III, IV і V до Регламенту (ЄС) 
№ 396/2005 Європейського Парламенту та Ради щодо 
максимально допустимих рівнів залишків атразину та 
тіоціанату калію у деяких продуктах.ii  

Відповідно до документу максимально допустимі рівні 
залишків атразину і тіоцианату калію (що містяться у Додатку 
V до Регламенту (ЄС) № 396/2005) переглядаються або в бік 
зменшення, або у бік підвищення. Зокрема, збільшення 
максимально допустимих рівнів залишків цих речовин 
передбачається для товарів, що вперше з‘являться на ринку 
ЄС або третіх країн (зокрема, й України), які є імпортерами 
для ЄС.iii 

 У той же час, очікується зниження максимальних рівнів 
залишків атразину і тіоцианату калію після встановлення 
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нового рівня граничної чутливості в процесі виявлення 
зазначених речовин у продуктах харчування або у випадку, 
коли бракує достатніх даних для встановлення максимальних 
рівнів залишків цих речовин у деяких продуктах. 

Сфера дії продукту поширюється на наступні категорії 
продуктів рослинного та тваринного походження: крупи; 
продукти тваринного походження, зокрема м'ясо та їстівні 
субпродукти; деякі продукти рослинного походження, 
зокрема, фрукти і овочі. 

Метою документу є підвищення рівня безпеки продуктів 
харчування. Ухвалення документу очікується у квітні 2016 
року. Термін набуття чинності – через 20 днів після його 
опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 15 листопада 2015 року.  

За даними Міжнародного торговельного центру у 2012-2014 
роках експорт вказаних категорій товарів з України до країн-
членів ЄС становив близько 11,6% від загального експорту 
вітчизняної продукції до цього торговельного партнера (2,0 
млрд дол. США). Це близько 27% від експорту зазначеної 
продукції до країн світу. 

ЄС: зміни до регламенту щодо 

використання хімічних речовин 

На початку жовтня 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив повідомлення про внесення змін до 
Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту і 
Ради щодо реєстрації, оцінки, дозволів на застосування та 
обмеження використання хімічних речовин (REACH) щодо 
подразнення шкіри, серйозних ушкоджень очей, 
сенсибілізації шкіри та гострої токсичності. Термін 
ухвалення та набуття чинності документу – перший 
квартал 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 
30 листопада 2015 року.  

1 жовтня 2015 року Європейський Союз оприлюднив 
нотифікацію про розробку Проекту регламенту Європейської 
комісії про внесення змін до Додатків VII та VIII до Регламенту 
(ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту і Ради про 
реєстрацію, оцінку, дозволи на застосування та обмеження 
використання хімічних речовин (REACH) щодо корозії 
(подразнення) шкіри, серйозних ушкоджень очей, 
сенсибілізації шкіри та гострої токсичності.iv 

Зазначимо, що Додатки VII-Х  Регламенту (ЄС) № 1907/2006 
містять стандартні вимоги до хімічних речовин, які підлягають 
реєстрації (залежно від їх обсягів виробництва або імпорту). 
Пункт 8 Додатків VII та VIII зазначеного регламенту визначає 
вимоги до оприлюднення інформації про властивості хімічних 
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речовин, а також правила застосування зазначених вимог. 
Останні стосуються кінцевих критеріїв токсикологічної оцінки 
щодо корозії (подразнення) шкіри, серйозних ушкоджень 
очей (подразнення очей), сенсибілізації (підвищення 
чутливості) шкіри та гострої токсичності.  

Відповідно до розробленого проекту пропонується внести 
зміни до зазначених додатків Регламенту (ЄС) № 1907/2006 з 
метою врахування технічного прогресу і пов‘язаних з ним 
альтернативних методів та підходів, що використовуються у 
дослідженні хімічних речовин.v 

Зокрема, згідно із статтею 13 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 
дані щодо властивостей хімічних речовин, зокрема, щодо їх 
токсичності для людини, мають одержуватись (за 
можливості) шляхом використання альтернативних методів 
дослідження (бажано не проводити випробування на 
хребетних тваринах). З метою скорочення експериментів на 
хребетних тваринах Європейська комісія розробила 
пропозиції щодо внесення змін до Регламенту (ЄС)                 
№ 1907/2006 в частині реалізації принципу заміни та 
зменшення кількості зазначених випробувань. 

Крім того, у проекті наголошується на необхідності ширшого 
застосування альтернативних методів для оцінки 
сенсибілізації шкіри. Водночас відзначається, що такі методи 
є складнішими для практичного застосування. В зв‘язку з цим 
у проекті не пропонується повністю замінити чинні методи           
(експерименти на живих організмах) на альтернативні, а 
лише законодавчо закріпити можливість відмови від  таких 
методів, в разі, якщо необхідні дані можуть бути одержані за 
допомогою альтернативних методів. 

За даними Міжнародного торговельного центру у 2012-2014 
роках експорт хімічних речовин з України до ЄС склав 
близько 1,8% від загального експорту вітчизняних товарів до 
цього торговельного партнера або 17% від експорту цієї 
продукції до країн світу.  

Термін ухвалення та набуття чинності документу – перший 
квартал 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 30 
листопада 2015 року. 

                                                 
i
 Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/316 від 18 вересня 2015 року 
ii
 Відповідно до нотифікації ЄС G/SPS/N/EU/144 від 16 вересня 2015 року. 

iii
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://members.wto.org/crnattachments/2015/SPS/EEC/15_3682_00_e.p
df  

iv
 Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/317 від 1 жовтня 2015 року 

v
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_3846_00_e.p
df 
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