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ЄС: перегляд переліку 

ароматизаторів, дозволених для 

використання у виробництві продуктів 

харчування 

У другій половині жовтня 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив нотифікацію про ухвалення 1 жовтня 2015 
року змін до Регламенту (ЄС) № 1334/2008 Європейського 
парламенту і Ради щодо виключення з переліку дозволених 
в ЄС ароматизаторів р-мента-1,8-дієн-7-алю. 

23 жовтня 2015 року Європейський Союз оприлюднив 
нотифікацію про ухвалення 1 жовтня 2015 року Регламенту 
Європейської Комісії (ЄС) № 2015/1760 про внесення змін до 
Додатку I до Регламенту (ЄС) № 1334/2008 Європейського 
парламенту і Ради щодо виключення з переліку дозволених в 
ЄС ароматизаторів р-мента-1,8-дієн-7-алю.i  

Зазначимо, що перелік ароматизаторів та деяких харчових 
інгредієнтів із ароматизованими властивостями, що 
використовуються у виробництві продуктів харчування, 
міститься у Додатку I до Регламенту (ЄС) № 1334/3008. Цей 
перелік був ухвалений 1 жовтня 2012 року на основі 
підзаконного акту на виконання регламенту Європейської 
комісії (ЄС) № 872/2012. 

Відповідно до ухваленого 1 жовтня 2015 року Регламенту 
Європейської Комісії (ЄС) № 2015/1760 з вказаного вище 
переліку був виключений ароматизатор р-мента-1,8-дієн-7-
аль. Таке рішення було ухвалено на основі висновку 
Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, яким 
науково обґрунтовується, що ця речовина є генотоксичною іn 
vivo.  

 В зв‘язку з цим використання р-мента-1,8-дієн-7-алю 
викликає занепокоєння щодо безпеки для здоров‘я людини. 
Саме цим пояснюється терміновість ухвалення рішення щодо 
виключення цієї речовини з переліку дозволених в ЄС 
ароматизаторів без подання відповідного проекту.  

Документ набув чинності 3 жовтня 2015 року. Головною 
метою ухваленого регламенту є підвищення рівня безпеки 
продуктів харчування та захист здоров‘я населення.  
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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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Згідно із даними Міжнародного торговельного центру у 2012-
2014 роках експорт продуктів харчування (за виключенням 
товарів, у виробництві яких ароматизатори не 
використовуються) з України до країн-членів ЄС становив, в 
середньому, 271 млн дол. США. Це близько 16% від 
загального експорту вітчизняної продукції до цього 
торговельного партнера та 29% від експорту зазначеної 
продукції до країн світу. 

 

Нова Зеландія: розробка процедури 

повідомлення про імпорт продуктів 

харчування 

У першій половині жовтня 2015 року Нова Зеландія 
проінформувала СОТ про розробку проекту підзаконного 
акту щодо процедури повідомлення про імпорт продуктів 
харчування. Ухвалення документу та набуття його 
чинності очікується 1 березня 2016 року. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 8 грудня 2015 року. 

9 жовтня 2015 року Нова Зеландія оприлюднила 
повідомлення про розробку проекту підзаконного акту «Про 
імпорт продуктів харчування: Повідомлення».ii  

Зазначимо, Закон Нової Зеландії «Про продовольство – 2014» 
містить загальні вимоги щодо обов‘язкової реєстрації 
імпортерів продуктів харчування. Зокрема, передбачається, 
що порядок і процедура реєстрації буде відображено в 
окремому акті (повідомленні). 

Згідно із проектом «Про імпорт продуктів харчування: 
Повідомлення» передбачається виділення двох категорій  
продуктів харчування, які мають ввозитися на територію  
Нової Зеландії на основі письмового дозволу: 

 Продукція, що передбачає високий (значний) рівень 
регулювання: імпортні продукти харчування, що 
характеризуються значними ризиками та загрозами 
щодо здоров'я населення, обумовленими походженням 
цього товару, особливостями процесу його переробки 
або виробництва, а також особливостями системи  
контролю безпеки продуктів харчування в країні 
походження цієї продукції; 

 Продукція, що передбачає підвищений рівень 
регулювання: імпортні продукти харчування, що 
характеризуються певним ступенем ризику, пов‘язаним з 
якістю та безпекою таких товарів (продукти щодо 
безпеки та якості яких існує певна невизначеність). 
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Метою проекту є виконання наступних завдань:  

 визначення критеріїв належності до зазначених двох 
категорій продуктів (продукція, що передбачає 
високий рівень регулювання, або продукція, що 
передбачає підвищений рівень регулювання);  

 розробка реєстраційної форми та процедури реєстрації 
для імпортерів; 

 визначення кінцевої дати реєстрації; 

 передбачення чітких вимог та опис процедури щодо 
митного оформлення для кожного виду продукту; 

 затвердження переліку лабораторій для проведення 
необхідних аналізів (тестів) продуктів харчування, які 
проходять митне оформлення;  

 визначення вимог до зазначених лабораторій. 

Сфера дії документу поширюється на наступні суб‘єкти:  

 будь-які підприємства, які мають намір імпортувати 
продукти харчування до Нової Зеландії;  

 органи, що здійснюють митне оформлення (митне 
очищення) продукції, що ввозиться на територію  Нової 
Зеландії;  

 спеціалізовані лабораторії, уповноважені здійснювати  
відповідні аналізи та дослідження зазначеної 
продукції. 

Ухвалення документу та набуття його чинності очікується 1 
березня 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 8 
грудня 2015 року. 

 

Сінгапур: зміни до  регламенту щодо 

продуктів харчування 

Наприкінці жовтня 2015 року Сінгапур оприлюднив 
повідомлення про розробку проекту змін до регламенту 
щодо продуктів харчування. Ухвалення документу та 
набуття його чинності очікується 30 грудня 2015 року. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 30 грудня 2015 року. 

30 жовтня 2015 року Сінгапур оприлюднив нотифікацію про 
розробку «Проекту змін до регламенту щодо продуктів 
харчування – 2015».iii 

Проект розроблено Управлінням з сільського господарства та 
ветеринарії Сінгапуру. 

Відповідно до проекту пропонуються наступні зміни:  
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 встановлення нової вимоги щодо органічної продукції. 
Зокрема, продукти харчування, на які наноситься 
маркування "органічні", мають бути обов‘язково 
сертифіковані як органічні відповідно до стандартів 
Кодексу з виробництва, переробки, маркування та 
маркетингу органічної продукції;  

 встановлення заборони на ввезення, реалізацію та 
рекламу сирого молока для споживання людиною; 

 надання дозволу на використання терміну 
"модифікований крохмаль" при маркуванні певних видів 
продукції, зокрема, крохмалю, обробленого кислотами; 
декстрину; окислених видів крохмалю; різновидів 
фосфатного крохмалю; ацетильованих видів крохмалю; 
гідролізованих ферментами крохмалю тощо; 

 уточнення та оновлення окремих положень регламенту. 

Мета ухваленого регламенту є підвищення рівня безпеки 
продуктів харчування та захист здоров‘я населення.  

Ухвалення документу та набуття його чинності очікується 30 
грудня 2015 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 30 
грудня 2015 року.                                                              

За даними Міжнародного торговельного центру у 2012-2014 
роках експорт продуктів харчування (включаючи продукцію 
сільського господарства) з України до Республіки Сінгапур 
становив, в середньому, 1,9 млн дол. США або близько 1,1% 
від загального експорту вітчизняної продукції до цього 
торговельного партнера. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Відповідно до нотифікації ЄС G/SPS/N/EU/149 від 23 жовтня 2015 року 
ii
 Відповідно до нотифікації Нової Зеландії G/SPS/N/NZL/525 від 9 жовтня 

2015 року. 
iii
 Відповідно до нотифікації Республіки Сінгапур G/TBT/N/SGP/25 від 30 

жовтня 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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