
• РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 178/2002 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І 

РАДИ від 28 січня 2002 року про встановлення загальних принципів і 

вимог законодавства про харчові продукти, створення 

Європейського органу з безпечності харчових продуктів і 

встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпечністю 

харчових продуктів 
 

Посилання на регламент в базі нормативних документів ЄС EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32002R0178 

Посилання на регламент в базі Мінюсту України (№1 в переліку): 

https://minjust.gov.ua/m/str_45883 

Посилання на україномовну версію регламенту: 

https://minjust.gov.ua/files/46099 
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o Секція 2.  Принципи прозорості 
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продуктами 

o Секція 4.  Загальні вимоги законодавства про харчові продукти 
 

• Розділ ІІІ.   Європейський орган з безпечності харчових  

продуктів 

o Секція 1.  Місія і завдання 

o Секція 2.  Організація 

o Секція 3.  Діяльність 

o Секція 4.  Незалежність, прозорість, конфіденційність, та  

повідомлення 

o Секція 5.  Фінансові положення 

o Секція 6.  Загальні положення 
 

• Розділ ІV. Система швидкого оповіщення, управління ризиками та 

надзвичайні ситуації 

o Секція 1.  Система швидкого сповіщення 

o Секція 2.  Надзвичайні ситуації 

o Секція 3.  Управління кризою 

 

• Розділ V. Процедури та заключні положення 

o Секція 1.  Комітет та процедури медіації 

o Секція 2.  Прикінцеві положення 
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Преамбула 

 

Преамбула до Регламенту містить опис засад, які зумовлюють прийняття 

даного нормативного документу.  

* Зокрема, в преамбулі до Регламенту 178/2002 зазначено: 

(10) Досвід показав, що необхідно ухвалити заходи, спрямовані на 

гарантування, що небезпечні харчові продукти не вводитимуться в 

обіг, і забезпечити існування систем виявлення проблем із безпечністю 

харчових продуктів і реагування на них, щоб забезпечити належне 

функціонування внутрішнього ринку і захищати здоров’я людей. Також 

потребують вирішення подібні питання в сфері безпечності кормів. 

(11) Для достатньо комплексного та інтегрованого підходу до безпечності 

харчових продуктів має існувати ширше визначення законодавства про 

харчові продукти, яке охоплювало б широкий діапазон положень з 

безпосереднім чи опосередкованим впливом на безпечність харчових 

продуктів та кормів, в тому числі й положення щодо матеріалів і 

предметів, які контактують з харчовими продуктами, кормами для 

тварин та іншими сільськогосподарськими ресурсами на рівні 

первинного виробництва. 

(12) Задля забезпечення безпечності харчових продуктів необхідно зважати 

на всі аспекти виробничого ланцюга харчових продуктів як 

безперервної послідовності, від первинного виробництва та виробництва 

кормів для тварин до продажу чи постачання харчових продуктів споживачу, 

адже кожен елемент може мати потенційний вплив на безпечність харчових 

продуктів. 

(13) Досвід показав, що з цієї причини необхідно взяти до уваги 

виробництво, виготовлення, транспортування та розповсюдження 

кормів, що згодовуються тваринам, які призначені для виробництва харчових 

продуктів, а також розведення тварин, які можуть використовуватися у 

якості кормів на рибних фермах, оскільки через ненавмисне чи навмисне 

забруднення кормів, та оманливі, шахрайські чи інші недобросовісні практики 

щодо них може виникнути безпосередній чи опосередкований вплив на 

безпечність харчових продуктів. 

(14) З тієї ж причини необхідно брати до уваги й інші практики та 

сільськогосподарські ресурси на рівні первинного виробництва і їх 

потенційний вплив на загальну безпечність харчових продуктів. 

(16) Заходи, що ухвалюються державами-членами та Співтовариством для 

регулювання сфер харчових продуктів і кормів, загалом мають засновуватися 

на аналізі ризику, за винятком випадків, коли це не є доречним з огляду на 

обставини чи характер заходу. Проведення аналізу ризиків до ухвалення таких 
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заходів має сприяти уникненню необґрунтованих бар’єрів для вільного 

переміщення харчових продуктів. 

(20) Для забезпечення захисту здоров’я в Співтоваристві застосовувався 

запобіжний принцип, що призводило до появи бар’єрів для вільного 

переміщення харчових продуктів та кормів. Тому необхідно в усьому 

Співтоваристві ухвалити єдину базу для використання цього принципу. 

(28) Досвід показав, що належне функціонування внутрішнього ринку 

харчових продуктів і кормів може опинятися під загрозою у випадках, коли 

харчові продукти та корми неможливо простежити. Тому необхідно створити 

комплексну систему простежуваності серед суб’єктів економічної 

діяльності, чия діяльність пов’язана із харчовими продуктами і 

кормами, щоб у разі проблем із безпечністю харчових продуктів існувала 

можливість цілеспрямованого і точного вилучення певних продуктів з обігу або 

інформування про їх небезпечність споживачів чи контролюючих посадових 

осіб, та щоб у такий спосіб вдавалося уникнути потенційних і небажаних 

перешкод у нормальній роботі ринку. 

(29) Необхідно забезпечити, щоб суб’єкти економічної діяльності, чия 

діяльність пов’язана із харчовими продуктами і кормами, включаючи 

імпортерів, могли виявляти щонайменше суб’єкта економічної 

діяльності, від якого було поставлено харчові продукти, корми, тварин чи 

речовини, що можуть бути використані у харчових продуктах чи кормах, а 

також забезпечити, щоб на випадок проведення розслідування на всіх 

стадіях існувала можливість простежування. 

(33) Науково-технічні питання, пов’язані з безпечністю харчових продуктів і 

кормів, стають дедалі важливішими і складнішими. Створення 

Європейського органу з безпечності харчових продуктів (далі — 

«Орган»), має зміцнити існуючу систему науково-технічної підтримки, яка 

більше не здатна задовольняти дедалі вищі вимоги до неї. 

(36) Орган повинен надавати вичерпну, незалежну і наукову оцінку 

безпечності та інших аспектів цілих ланцюгів постачання харчових продуктів і 

кормів, що передбачає широку сферу відповідальності Органу. Ця сфера 

відповідальності включає питання, що мають безпосередній чи 

опосередкований вплив на безпечність ланцюгів постачання харчових 

продуктів і кормів, здоров’я і благополуччя тварин та здоров’я рослин. Однак, 

необхідно забезпечити, щоб Орган фокусувався на безпечності харчових 

продуктів, тож його місія щодо питань здоров’я тварин, благополуччя тварин та 

здоров’я рослин, що не пов’язані із безпечністю ланцюгів постачання харчових 

продуктів, повинна бути обмежена до надання наукових висновків. Місія 

Органу має охоплювати наукові консультації та науково-технічну 

підтримку в питаннях харчування людей у розрізі законодавства 

Співтовариства та надання допомоги Комісії за її запитом щодо 
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повідомлень з питань, пов’язаних із програмами Співтовариства стосовно 

захисту здоров’я. 

(37) З огляду на те, що деякі продукти, дозволені законодавством про харчові 

продукти, як наприклад, пестициди чи добавки до кормів для тварин, можуть 

становити загрозу для довкілля чи безпеки працівників, деякі аспекти 

захисту довкілля і безпеки працівників повинні також оцінюватися Органом 

згідно з відповідним законодавством. 

(39) Орган через надання підтримки з наукових питань повинен сприяти ролі 

Співтовариства і держав-членів у розробці і встановленні міжнародних 

стандартів і торговельних угод у сфері безпечності харчових продуктів. 

(49) Відсутність на рівні Співтовариства ефективної системи збору та аналізу 

даних щодо ланцюгів постачання харчових продуктів визнано великим 

недоліком. Тому у сфері повноважень Органу повинна бути створена система 

збору та аналізу відповідних даних, а саме у формі мережі, що 

координується Органом. Також повинен бути проведений перегляд 

існуючих мереж Співтовариства, призначених збирати дані у сферах 

повноважень Органу. 

(59) Система швидкого оповіщення вже існує в рамках Директиви Ради 

92/59/ЄЕС від 29 червня 1992 року про загальну безпечність товарів ( ). Сфера 

дії існуючої системи включає харчові продукти і промислові товари, але не 

включає корми. Нещодавні продовольчі кризи продемонстрували необхідність 

створити вдосконалену та розширену систему швидкого оповіщення, яка 

охоплювала б харчові продукти і корми. Така переглянута система повинна 

перебувати під управлінням Комісії; членами її мережі повинні бути держави-

члени, Комісія та Орган. Система не повинна охоплювати правил 

Співтовариства щодо своєчасного обміну інформацією у випадку радіологічної 

небезпеки, як визначено в Рішенні Ради 87/600/Євратом. 

 

Розділ І. Сфера застосування та визначення 

 

 

Стаття 1. Мета і сфера застосування 

 

* Пункт 3. Цей Регламент повинен застосовуватися до всіх стадій 

виробництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів і кормів.  

Його положення не повинні застосовуватися до:  

- первинного виробництва для приватного домашнього використання чи 

для домашнього приготування  
 

- зберігання харчових продуктів чи поводження з ними для особистого 

споживання 
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Стаття 2. Визначення терміну «харчовий продукт» 

 

 

 

Харчовий продукт – будь-які неперероблені, частково перероблені чи 

повністю перероблені продукти або речовини, які призначені для споживання 

людиною або щодо яких можливо обґрунтовано припустити, що вони можуть 

споживатися людиною, включаючи напої, жувальні гумки та будь-які 

речовини, в тому числі й вода, які спеціально додаються до харчових 

продуктів під час їх виробництва, підготовки чи обробки.  

 

 

Термін «харчовий продукт» не включає: 

• корми 

• живих тварин, якщо вони не призначені для введення в обіг для споживання 

людиною 

• рослини до збору врожаю 

• лікарські засоби  

• косметичні продукти  

• тютюн і тютюнові вироби  

• наркотичні чи психотропні речовини  

• залишки та забруднюючі речовини 

 

Стаття 3. Інші визначення  
 

* Пункт 2. Суб’єкт економічної діяльності, чия діяльність пов’язана з 

харчовими продуктами – будь-яке прибуткове чи неприбуткове, державне чи 

приватне підприємство, яке здійснює будь-яку діяльність, що стосується будь-

якого етапу виробництва, переробки чи розповсюдження харчових продуктів; 
 

* Пункт 3. Оператор ринку харчових продуктів – фізична чи юридична особа, 

яка відповідальна за дотримання вимог законодавства про харчові продукти в 

межах діяльності, пов’язаної з харчовими продуктами, що перебуває під її 

контролем. 
 

* Пункт 7. Роздрібний продаж – поводження та/або переробка харчових 

продуктів та їх зберігання у пункті продажу чи доставку кінцевому споживачу, 

включаючи пункти розповсюдження, операції з постачання, заклади 

громадського харчування, постачання установам, ресторани та інші подібні 

операції з постачання харчових продуктів, магазини, дистрибуційні центри 

супермаркетів та оптово-торгівельні бази. 
 

* Пункт 8. Введення в обіг –володіння харчовими продуктами чи кормами з 

метою їх продажу, включаючи пропонування для продажу чи будь-які інші 

форми платної чи безоплатної передачі, а також самі собою продаж, 

розповсюдження та інші форми передачі. 
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* Пункт 14. Небезпечний фактор – біологічний, хімічний чи фізичний чинник 

у харчових продуктах чи кормах або стан харчових продуктів чи кормів, які 

потенційно можуть спричинити негативний вплив на здоров’я. 
 

* Пункт 17. Первинне виробництво – виробництво, розведення чи 

вирощування продукції первинного виробництва, включаючи збирання 

врожаю, доїння та розведення тварин до моменту забою. Термін також включає 

полювання та рибальство, а також збирання врожаю диких рослин. 

 

 

Розділ ІІ. Загальне законодавство про харчові продукти 

 

Стаття 4. Сфера застосування 
 

* Пункт 1. Цей розділ стосується усіх стадій виробництва, переробки та 

розповсюдження харчових продуктів, а також кормів, виготовлених для тварин 

або згодованих тваринам, які призначені для виробництва харчових продуктів. 

 

 

Секція 1. Загальні принципи законодавства про харчові продукти 

 

 

Стаття 5. Загальні цілі 

 

* Пункт 1. Законодавство про харчові продукти переслідує одну чи кілька 

загальних цілей – високого рівня захисту життя і здоров’я людей та захисту 

інтересів споживачів, включаючи добросовісну торгівлю харчовими 

продуктами, з урахуванням, у відповідних випадках, захисту здоров’я і 

благополуччя тварин, захисту здоров’я рослин та охорони довкілля. 
 

* Пункт 2. Законодавство про харчові продукти має на меті досягнути 

вільного переміщення у Співтоваристві харчових продуктів та кормів, що 

виробляються і вводяться в обіг відповідно до загальних принципів і вимог 

цього розділу. 

 

 

Стаття 6. Аналіз ризику 

 

* Пункт 2. Оцінка ризику повинна засновуватися на доступних наукових 

доказах та здійснюватися в незалежний, об’єктивний і прозорий спосіб. 
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Стаття 7. Принцип застереження 

 

Коли виявлено потенційну можливість негативних наслідків для здоров’я, 

можуть бути ухвалені тимчасові заходи з управління ризиком. Однак вони 

повинні бути пропорційними і не повинні обмежувати торгівлю більше, ніж це 

є необхідним. 

 

Стаття 8. Захист інтересів споживачів 

 

Метою законодавства про харчові продукти є захист інтересів споживачів та 

надання споживачам основи для поінформованого вибору харчових продуктів 

 

 

 

Секція 2. Принципи прозорості 
 

 

Стаття 9. Консультації з громадськістю 
 

Консультації з громадськістю ведуться, у тому числі через представницькі 

органи, коли дозволяє терміновість. 

 

Стаття 10. Публічна інформація 
 

Державні органи повинні вжити належних дій, щоб проінформувати широку 

громадськість про характер ризику для здоров’я із визначенням якнайширшого 

діапазону харчових продуктів чи кормів або типу харчових продуктів чи кормів, 

які можуть становити ризик, а також про вжиті чи заплановані заходи з метою 

запобігти, зменшити чи усунути такий ризик. 

 

 

 

Секція 3. Загальні зобов’язання щодо торгівлі харчовими продуктами 

 

 

Стаття 11. Харчові продукти і корми, які імпортуються до Співтовариства 

 

Харчові продукти і корми, які імпортуються до ЄС, повинні задовольняти або 

відповідні вимоги законодавства про харчові продукти, або умови, визнані 

Співтовариством щонайменше еквівалентними ухваленим, або, якщо існує 

окрема угода між Співтовариством та країною-експортером, вимоги дотичної 

угоди. 

 

Стаття 12. Харчові продукти і корми, які експортуються з Співтовариства 
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Стаття 13. Міжнародні стандарти 

 

* Без шкоди своїм правам і обов’язкам, ЄС та держави-члени повинні: 

• сприяти координації роботи міжнародних урядових і неурядових організацій 

над стандартами для харчових продуктів і кормів 

• брати участь у розробці угод про визнання рівнозначності конкретних 

заходів, що стосуються харчових продуктів і кормів 

• надавати особливої уваги спеціальному розвитку, фінансовим і 

торговельним потребам країн, що розвиваються, для забезпечення того, щоб 

міжнародні стандарти не створювали зайвих перешкод для експорту з країн, 

що розвиваються 

• сприяти узгодженості  законодавства про харчові продукти і міжнародних 

технічних стандартів, одночасно забезпечуючи, щоб не знижувався високий 

рівень захисту, передбачений у ЄС 

 

 

 

Секція 4. Загальні вимоги законодавства про харчові продукти 

 

 

Стаття 14. Вимоги до безпечності харчових продуктів 
 

* Пункт 3. При визначенні небезпечності харчових продуктів, до уваги 

береться таке: 

• нормальні умови використання харчових продуктів споживачем та на 

кожній стадії виробництва, переробки та розповсюдження 

• інформація, надана споживачу щодо уникнення конкретних негативних 

наслідків для здоров’я від певних харчових продуктів чи категорії харчових 

продуктів. 
 

* Пункт 4. При визначенні шкідливості для здоров’я харчових продуктів, до 

уваги береться таке: 

• не лише ймовірні безпосередні та/або короткострокові та/або довгострокові 

наслідки від таких харчових продуктів для здоров’я особи, що споживає їх, 

а й для наступних поколінь  

• імовірні кумулятивні токсичні впливи 

• імовірні прояви чутливості певної категорії споживачів, якщо харчові 

продукти призначені для такої категорії споживачів. 
 

* Пункт 5. При визначенні непридатності харчових продуктів до споживання 

людиною до уваги береться неприйнятність харчових продуктів з огляду на 

передбачуване використання з причин забруднення сторонньою речовиною чи 

якимось іншим чином, або з причин гниття, псування чи розкладання. 

 

Стаття 15. Вимоги до безпечності кормів 
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Стаття 16. Представлення продукту 
 

Інформація про харчовий продукт не повинна вводити споживача в оману. 
 

Стаття 17. Відповідальність 
 

* Пункт 2. Держави-члени забезпечують дотримання законодавства про 

харчові продукти, стежать і перевіряють чи вимоги законодавства виконуються 

операторами ринку харчових продуктів і кормів на всіх стадіях виробництва, 

переробки і розповсюдження. З цією метою вони забезпечують функціонування 

системи офіційного контролю, нагляд за безпечністю харчових продуктів і 

кормів та іншу діяльність, охоплюючи всі стадії виробництва, переробки і 

розповсюдження. 

 

Стаття 18. Простежуваність 
 

* Пункт 2.  Оператори ринку харчових продуктів і кормів повинні бути в змозі 

ідентифікувати будь-яку особу, яка здійснила постачання харчових продуктів, 

кормів, тварин. З цією метою оператори повинні запровадити системи і 

процедури, які дозволять, щоб ця інформація була доступною компетентним 

органам на їх вимогу. 

* Пункт 3. Оператори ринку харчових продуктів і кормів повинні запровадити 

системи і процедури, які дозволяють ідентифікувати підприємства, яким було 

поставлено їхню продукцію. Така інформація має бути доступною 

компетентним органам на  їх вимогу. 

 

Стаття 19. Відповідальність за харчові продукти: оператори ринку харчових 

продуктів 
 

* Пункт 1. Якщо оператор ринку харчових продуктів вважає чи має причини 

вважати, що імпортовані, виготовлені, перероблені, вироблені чи 

розповсюджені ним харчові продукти не відповідають вимогам безпечності 

харчових продуктів, він невідкладно ініціює процедури вилучення таких 

харчових продуктів з обігу. 
 

Стаття 20. Відповідальність за корми: оператори ринку кормів для тварин 

 

Стаття 21. Зобов‘язання. 
 

Положення цього регламенту не повинні протирічити положенням Директиви 

Ради 85/374/ЄЕС від 25 липня 1985 року про наближення законів, регламентів 

та адміністративних положень держав-членів щодо відповідальності за 

дефектну продукцію. 
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# Директива Ради 85/374/ЄЕС "Про наближення законів, постанов та 

адміністративних положень держав-членів щодо відповідальності за неякісну 

продукцію" від 25 липня 1985 року.  
        Посилання на директиву: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_348 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Європейський орган з безпечності харчових продуктів 

 

 

Секція 1. Місія і завдання 

 

 

Стаття 22. Місія Органу 

 

Пункт 2. Орган надає наукові консультації та науково-технічну підтримку 

законодавству Співтовариства та політикам у всіх сферах, які мають 

безпосередній чи опосередкований вплив на безпечність харчових продуктів і 

кормів. Він надає незалежну інформацію з усіх питань у цих сферах та 

повідомляє про ризики. 

 
 

Стаття 23. Завдання Органу 

 

Пункт (b) сприяти та координувати розробку уніфікованих методологій 

оцінки ризику в сферах, що підпадають під його компетенцію; 

 

Пункт (g) створити систему мереж організацій, які діють у сферах, що 

підпадають під його компетенцію, та відповідати за їх функціонування 

 

* Пункти  (h), (i) за запитом Комісії надавати науково-технічну допомогу з 

управління кризами, а також з метою вдосконалення співпраці між 

Співтовариством, державами-кандидатами, міжнародними організаціями і 

третіми країнами 

Пункт (j) забезпечувати, щоб у сферах його місії громадськість та зацікавлені 

сторони отримували швидку, надійну, об’єктивну і вичерпну інформацію 

 

 

 

Секція 2. Організація 

 

 

Стаття 24. Склад Органу 

Орган складається з правління, виконавчого директора і його штату, 

Консультативної ради, Наукового комітету та наукових груп. 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_348
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Стаття 25. Правління 

 

Правління складається з 14 членів, які обраються на 4 роки. С статті описана 

процедура обрання членів Правління, в якій беруть участь Європейський 

парламент, Європейська Рада, яка призначає правління, і Європейська 

Комісія,  представник якої входить до складу Правління. 

 

Стаття 26. Виконавчий директор 

 

Виконавчий директор призначається Правлінням з переліку кандидатів, який 

надає Європейська Комісія. 
 

 

 

Стаття 27. Дорадчий форум 

 

Дорадчий форму складається з представників компетентних органів держав-

членів. 

 
 

Стаття 28. Науковий комітет та Наукові групи 

 

До Наукового комітету входять голови Наукових комітетів і 6 незалежних  
 

* Пункт 4. У складі Органу функціонують наступні Наукові групи: 
 

(a) з питань харчових добавок та поживних речовин, що додаються до харчових 

продуктів; 

(b) з питань добавок та продуктів чи речовин, що використовуються в кормах 

для тварин; 

(c) з питань засобів захисту рослин та залишків пестицидів; 

(d) з питань генетично модифікованих організмів; 

(e) з питань дієтичних продуктів, харчування та алергії; 

(f) з питань біологічних небезпечних факторів; 

(g) з питань забруднюючих речовин у харчовому ланцюгу; 

(h) з питань здоров’я і благополуччя тварин; 

(i) з питань здоров’я рослин; 

(j) з питань матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, ензимів, 

ароматизаторів та допоміжних речовин для переробки. 
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Секція 3. Діяльність 

 

 

Стаття 29. Наукові висновки 
 

* Пункт 1. Орган видає науковий висновок: а) на запит Єврокомісії, 2) за 

власною ініціативою. 
 

* Пункт 7. Орган Формат, порядок обгрунтування та оприлюднення 

наукового висновку визначаються внутрішнім регламентом Органу. 

 

Стаття 30. Розбіжні наукові висновки 

 

В розділі описана процедура узгодження розбіжних наукових висновків. 

 

Стаття 31. Наукова і технічна допомога 

 

Єврокомісія може звертатися до Органу за наданням допомоги. 

 

Стаття 32. Наукові дослідження 

 

Орган доручає проведення наукових досліджень на найкращих ресурсах і 

повідомляє Єврокомісію про результати. 
 

 

Стаття 33. Збір даних 

 

Зокрема, Орган збирає дані про: 

 

(a) споживання харчових продуктів та ризики у зв’язку зі споживанням 

харчових продуктів; 

(b) виникнення і поширення біологічних ризиків; 

(c) забруднюючі речовини в харчових продуктах і кормах; 

(d) залишки. 

 

 

Стаття 34. Ідентифікація нових ризиків 
 

* Пункт 1. Орган створює процедури моніторингу для пошуку, збору, 

порівняння та аналізу інформації та даних з метою визначення нових ризиків. 

 

Стаття 35. Система швидкого оповіщення 
 

! В статті не згадується система RASFF.  
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Стаття 36. Об‘єднання в мережу організацій, які працюють у сферах 

діяльності Органу 
 

* Пункт 1. Мета такого об’єднання в мережу, зокрема, полягає в сприянні 

науковому співробітництву шляхом координації діяльності, обміну 

інформацією, розробки та реалізації спільних проектів, обміну досвідом та 

кращими практиками. 
 

 

 

Секція 4. Незалежність, прозорість, конфіденційність, та повідомлення 

 

 

Стаття 37. Незалежність 

 

Члени Наукового комітеті і Наукових груп мають зробити офіційну заяву про 

відсутність конфлікту інтересів. 

 

Стаття 38. Прозорість 

 

Орган оприлюднює порядки денні та протоколи засідань, висновки з 

обов‘язковим включенням думки меншості, щорічні звіти, причини відхилення 

запитів Європарламенту та Єврокомісії. 
 

Стаття 39. Конфіденційність 

 

Стаття містить вимоги щодо конфіденційності. 

 

Стаття 40. Повідомлення від Органу 

 

В межах своєї компетенції (без порушення повноважень Єврокомісії) Орган 

повідомляє про рішення, які стосуються управління ризиком. 

 

Стаття 41. Доступ до документів  
 

* Пункт 2. Правління Органу ухвалює практичні заходи з імплементації: 

 

# Регламент (ЄС) № 1049/2001 Європейського Парламенту і Ради від 30 травня 2001 

року стосовно доступу до документів Європейського Парламенту, Ради і Комісії 

REGULATION (EC) No 1049/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and 

Commission documents 

Посилання на регламент:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN
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Стаття 42. Споживачі, виробники та інші зацікавлені сторони 

 

Орган зобов‘язаний встановити ділові контакти з всіма зацікавленими 

сторонами. 

 

 

 
Секція 5. Фінансові положення 

 

 

Стаття 43. Ухвалення бюджету Органу 

Стаття 44. Виконання бюджету Органу 

Стаття 45. Платежі, отримувані Органом 

 

 

Секція 6. Загальні положення 

! щодо функціонування Органу 

 
Стаття 46. Правосуб‘єктність та привілеї  

Стаття 47. Відповідальність 

Стаття 48. Персонал 

 

Стаття 49. Участь третіх країн 

 

Орган є відкритим до участі країн, які уклали угоди з ЄС щодо застосування 

законодавства ЄС у сфері безпеки харчової продукції. 
 

 

 
Розділ ІV. Система швидкого оповіщення, управління ризиками та 

надзвичайні ситуації 

 

 

Секція 1. Система швидкого сповіщення 

 

 

Стаття 50. Система швидкого сповіщення 
 

* Пункт 3. Держави-члени невідкладно повідомляють Єврокомісію через 

систему швидкого сповіщення про: 

(a) будь-які ухвалені заходи щодо заборони введення в обіг, примусове 

вилучення з обігу або відкликання харчових продуктів чи кормів, які 

вимагають швидких дій; 
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(b) будь-які рекомендації або угоди з операторами ринку, спрямовані на 

попередження введення або обмеження введення і обіг певних харчових 

продуктів чи кормів, встановлення вимог до ймовірного використання таких 

харчових продуктів чи кормів, 

(c) будь-які випадки відхилення партії, контейнера чи вантажу харчових 

продуктів чи кормів компетентним органом на прикордонному посту в межах 

ЄС з причини безпосереднього чи опосередкованого ризику для здоров’я людей. 
 

* Пункт 4. Якщо до третьої країни відправлено харчові продукти чи корми, 

що були предметом повідомлення через системи швидкого сповіщення, 

Єврокомісія передає останній належну інформацію. 
 

* Пункт 6. Участь у системі швидкого сповіщення може бути відкритою для 

держав-кандидатів, третіх країн або міжнародних організацій, на основі угод з 

ЄС або міжнародними організаціями, відповідно до процедур, визначених у 

таких угодах.  
 
Стаття 51. Імплементаційні заходи 
 
 

 

 

Стаття 52. Правила конфіденційності для системи швидкого 

сповіщення 

 

 

 
Секція 2. Надзвичайні ситуації 

 

 

Стаття 53. Надзвичайні заходи щодо харчових продуктів і кормів, які 

походять із Співтовариства або які імпортовані з третьої країни 
 

 

 

Стаття 54. Інші надзвичайні заходи  
 

 

 
Секція 3. Управління кризою 

 

 

Стаття 55. Загальний план управління кризою 
 

Стаття 56. Підрозділ з управління кризою. 
 

Стаття 57. Завдання підрозділу з управління кризою. 
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Розділ V. Процедури та заключні положення 

 

 

Секція 1. Комітет та процедури медіації 

 

 

Стаття 58. Комітет 

 

Цією статтею при Єврокомісії створюється Постійний комітет з питань рослин, 

тварин, харчових продуктів та кормів для тварин на основі: 
 

# Регламент (ЄС) № 182/2011 від 16 лютого 2011 року про встановлення правил і 

загальних принципів стосовно механізмів контролю державами-членами здійснення 

Комісією виконавчих повноважень 

Посилання на регламент: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_002-11 

 

 

Стаття 59. Функції, передані Комітету 
 

 

Стаття 60. Процедура медіації 

Якщо держава-член вважає, що вжитий іншою державою-членом захід у сфері 

безпечності харчових продуктів суперечить цьому Регламенту чи з великою 

вірогідністю вплине на функціонування внутрішнього ринку, вона звертається 

з таким питанням до Єврокомісії, яка організує процедуру медіації. 

 

 

 
Секція 2. Прикінцеві положення 

 

 

Стаття 61. Положення про перегляд 

 

Діяльності Органу кожні 6 років дається оцінка. 
 

Стаття 62. Посилання на Європейський орган з безпечності харчових 

продуктів та на Постійний комітет з питань харчового ланцюга та 

здоров’я тварин 

 

Діяльність органів-попередників Органу скасовується і в законодавство ЄС 

(регламенти, директиви, рішення) вносяться відповідні зміни. 

 

Стаття 63. Повноваження Європейського агентства з оцінювання 

лікарських засобів 

 

Регламент не впливає на повноваження Європейського агентства з оцінювання 

лікарських засобів, яке діє на основі: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_002-11
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# Директиви Ради 75/319/ЄЕС: SECOND COUNCIL DIRECTIVE of 20 May 1975 on the 

approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating 

to proprietary medicinal products (75/319/EEC) 

Посилання:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31975L0319&from=en 

 

# Директиви Ради 81/851/ЄЕС: COUNCIL DIRECTIVE of 28 September 1981 on the 

approximation of the laws of the Member States relating to veterinary medicinal products 

(81/851/EEC) 

Посилання:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31981L0851&from=en 

 

# Регламенту (ЄЕС) № 2309/93: COUNCIL REGULATION (EEC ) No 2309/93 of 22 July 

1993 laying down Community procedures for the authorization and supervision of 

medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Agency for 

the Evaluation of Medicinal Products 

Посилання:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993R2309&from=EN 

 

# Регламенту (ЄЕС) N 2377/90: Постанова Ради (ЄЕС) N 2377/90, що встановлює 

загальні процедури Співтовариства для визначення максимально допустимих рівнів 

залишкових кількостей дозволених речовин (ветеринарних препаратів тощо) у 

харчових продуктах тваринного походження від 26 червня 1990 року 

Посилання:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_588 

 

 

Стаття 64. Початок діяльності Органу 

Орган діє з 01.01.2002 року. 
 

 

Стаття 65. Набуття чинності  

Статті 11-12 та 14-20 почали застосовуватися з 01.01.2005 року. 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31975L0319&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31981L0851&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993R2309&from=EN
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_588

