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щодо

У другій половині січня 2016 року Європейський Союз
проінформував СОТ про ухвалення 9 грудня 2015 року
Регламенту Комісії (ЄС) 2015/2294, який вносить зміни до
Регламенту (ЄC) № 1831/2003 Європейського Парламенту і
Ради щодо створення нової функціональної групи кормових
добавок у категорії технологічних добавок. Документ
набув чинності 30 грудня 2015 року.
20 січня 2016 року Європейський Союз оприлюднив
повідомлення про ухвалення 9 грудня 2015 року Регламенту
Комісії (ЄС) 2015/2294 про зміни до Регламенту (ЄC)
№ 1831/2003 Європейського Парламенту і Ради щодо
створення нової функціональної групи кормових добавок. i
Зазначимо, що Регламент (ЄС) № 1831/2003 містить
класифікацію кормових добавок за встановленими
категоріями та функціональними групами всередині цих
категорій (відповідно до їх функцій та властивостей).
Відповідно до ухвалених змін передбачається створення нової
функціональної групи кормових добавок у категорії
«технологічні добавки».
Науково-технічний прогрес дав поштовх для розробки та
виробництва деяких кормових добавок з метою поліпшення
гігієнічних умов харчування тварин. Зокрема, вони можуть
суттєво зменшувати мікробіологічне забруднення і тим самим
пом'якшувати
можливі
негативні
наслідки
впливу
мікроорганізмів на здоров'я тварин.
Крім забезпечення кращих гігієнічних стандартів у годівлі
тварин, ці кормові добавки (або гігієнічні підсилювачі)
поліпшують якість кормів, що, в свою чергу, забезпечує
додаткові гарантії для захисту тварин та здоров’я населення.
Оскільки такі кормові добавки не можуть бути віднесені до
жодної з функціональних груп, передбачених Регламентом
(ЄС) № 1831/2003, постала необхідність включити до чинної
класифікації нову функціональну групу в категорії
«технологічні добавки».
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В зв‘язку з цим до Регламенту (ЄC) № 1831/2003 були внесені
відповідні зміни.
Метою ухваленого регламенту є підвищення рівня безпеки
продуктів харчування та захист здоров‘я тварин. Документ
набув чинності 30 грудня 2015 року.

Канада: зміни до переліку дозволених
підсолоджувачів
У другій половині січня 2016 року Канада оприлюднила
повідомлення про внесення змін до переліку дозволених
підсолоджувачів з метою використання ребаудіозиду М в
якості підсолоджувача в різних нестандартизованих
продуктах харчування. Документ був ухвалений та набув
чинності 15 січня 2016 року.
21 січня 2016 року Канада оприлюднила «Повідомлення про
внесення змін до переліку дозволених підсолоджувачів з
метою використання ребаудіозиду М в якості підсолоджувача
в різних нестандартизованих продуктах харчування
(№
ii
NOM/ ADM-0065)».
На основі проведеного дослідження Управління охорони
здоров’я Канади ухвалило рішення щодо можливості
використання «ребаудіозиду M» (Reb M) (підвиду
стевіолглікозиду)
в
якості
підсолоджувача
високої
інтенсивності в тих самих категоріях продуктів харчування і за
тих самих умов використання, які дозволені для
стевіоглікозидів.
Зазначимо, що Reb М є одним із стевіоглікозидів, що
природнім чином присутній в листку стевії.
Оскільки жодних занепокоєнь та зауважень щодо
небезпечності використання харчової добавки не надходило,
стевіоглікозид, що містить стевіолглікозид «ребаудіозид M»,
включено
до
оновленого
переліку
дозволених
підсолоджувачів, який набув чинності 15 січня 2016 року. iii
Метою цього документу є публічне інформування
підприємств про ухвалене Управлінням охорони здоров’я
Канади рішення в цій області. Крім цього, ця установа
зобов‘язана забезпечувати розгляд будь-яких нових наукових
даних щодо безпеки використання стевіолглікозиду, що
містить стевіолглікозид «ребаудіозид M» (Reb M).
Будь-який бажаючий може подати нову наукову
підтверджену інформацію про використання цього
підсолоджувала або надіслати будь-які запити в письмовій
формі (звичайною поштою або в електронному вигляді).
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Документ спрямований на підвищення рівня безпеки
продуктів харчування. Він був ухвалений та набув чинності 15
січня 2016 року.

Таїланд: роз’яснення щодо маркування
продуктів харчування
Наприкінці січня 2016 року Таїланд оприлюднив проект
повідомлення Міністерства охорони здоров'я щодо
нанесення символів на етикетці, що відображають
споживчі властивості продуктів харчування. Термін
ухвалення документу буде визначено окремо. Термін
набуття його чинності – після оприлюднення в офіційному
віснику. Кінцевий термін подачі коментарів – 29 березня
2016 року.
29 січня 2016 року Таїланд оприлюднив нотифікацію про
розробку «Проекту повідомлення Міністерства охорони
здоров'я щодо нанесення символів на етикетці, що
відображають споживчі властивості продуктів харчування». iv
Документ має заохочувати виробників, імпортерів та
дистриб'юторів більш широко використовувати символи на
етикетці, що є засобом інформування про споживчі
властивості продуктів харчування. Це стимулюватиме
споживачів обирати кориснішу для здоров‘я продукцію,
запобігатиме проблемам переїдання, а також сприятиме
зменшенню кількості неінфекційних захворювань.
До основних положень проекту належать наступні:
•

принципом нанесення символів на етикетці є
забезпечення альтернативи при ухваленні рішень
споживачами щодо вибору продуктів харчування, що, в
цілому, сприятиме збалансованішому харчуванню;

•

кожний виробник, імпортер або дистриб'ютор продуктів
харчування, який має намір наносити символи щодо
споживчих якостей продукту на його етикетку, має
спочатку пройти перевірку та процедуру сертифікації (що
проводиться уповноваженим органом - Фондом
заохочення здорового харчування);

•

формат символів при їх нанесенні на етикетку продукту
має відповідати офіційно формату, встановленому
Підкомітетом з розвитку та заохочення використання
спрощених символів щодо споживчих якостей продуктів;
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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)

критерії щодо поживної (харчової) цінності продуктів
харчування при виборі символів мають відповідати
технічним вимогам, встановленим Підкомітетом з
розвитку та заохочення використання спрощених
символів щодо споживчих якостей продуктів (під
наглядом Національного комітету з продовольства).

Метою проекту
споживачів. v

є

підвищення

рівня

захисту

прав

Термін ухвалення документу буде визначено окремо.
Термін набуття його чинності – після оприлюднення в
офіційному віснику. Кінцевий термін подачі коментарів – 29
березня 2016 року.
За даними Міжнародного торговельного центру у 2013-2014
роках експорт продуктів харчування з України до
Королівства Таїланд становив, в середньому, 48% від
загального експорту вітчизняних товарів до цього
торговельного партнера (88 млн дол. США).
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Відповідно до нотифікації ЄС G/SPS/N/EU/154 від 20 січня 2016 року
Відповідно до нотифікації Канади G/SPS/N/CAN/990 від 21 січня 2016
року
iii
З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою:
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/consult/nom-adm-0065/index-eng.php
iv
Відповідно до нотифікації Таїланду G/TBT/N/THA/473 від 29 січня 2016
року
v
З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/THA/16_0254_00_e.
pdf
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