
• РЕГЛАМЕНТ (ЄС) №2017/625 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І 

РАДИ від 15 травня 2017 року про офіційний контроль і іншу офіційну 

діяльність, які здійснюються з метою набуття впевненості у тому, що 

законодавство про харчові продукти і корми, правила щодо здоров‘я 

та добробуту тварин, здоров‘я рослин та ЗЗР, яка вносить зміни до 

низки регламентів та директив ЕС 
 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R0625 

Посилання на російськомовну версію регламенту: 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi7v6-

z5L3oAhUl8aYKHdh5DhAQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fsvps.ru%2Ffsvps%2

Fdownload%2Fattachment%2F172061%2F2017-625.pdf&usg=AOvVaw0-d-

kgM6UP67LohCdrWdee 

 

 

Узагальнений зміст: 

 

• Розділ І. Предмет, сфера застосування та визначення 
 

• Розділ ІІ.  Офіційний контроль і інша офіційна діяльність в  

країнах-членах 

o Глава І.  Компетентні органи 

o Глава ІІ.  Офіційний контроль 

▪ Секція І.  Загальні вимоги 

▪ Секція ІІ.  Додаткові вимоги для офіційного контролю і  

іншої офіційної діяльності в окремих сферах 

o Глава ІІІ.  Делегування певних завдань уповноважених органів 

o Глава ІУ.  Відбір зразків, аналізи, тести та діагнози 

o Глава У.  Офіційний контроль тварин і продуктів, які надходять  

до ЄС 

▪ Секція І.  Тварини і продукти, інші ніж ті, контроль яких  

має здійснюватися на прикордонних постах  

згідно Секції ІІ  

▪ Секція ІІ.  Офіційний контроль тварин і продуктів на  

прикордонних постах  

▪ Секція ІІІ.  Дії у разі випадку підозри на невідповідність та  

невідповідності тварин та продуктів, які  

надходять до ЄС 

▪ Секція ІУ.  Схвалення передекспортного контролю  

▪ Секція У.  Співпраця між уповноваженими органами щодо  

вантажів з третіх країн 

▪ Секція УІ.  Спеціальні заходи 
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o Глава УІ. Фінансування офіційного контролю і іншої офіційної  

діяльності 

o Глава УІІ.  Офіційна сертифікація 

 

• Розділ ІІІ.  Референс лабораторії та референс центри 
 

• Розділ ІУ.  Допомога з боку системи управління і співпраця  
 

• Розділ У.  Планування і звітування 
 

• Розділ УІ.  Діяльність на рівні ЄС 

o Глава І.  Контроль Єврокомісії 

o Глава ІІ.  Умови ввезення до Євросоюзу тварин і продуктів 

o Глава ІІІ.  Навчання персоналу уповноважених органів і інших  

посадовців  

o Глава ІУ.  Система управління інформацією 

 

• Розділ УІІ.  Введення законодавства в дію 

o Глава І.  Дії уповноважених осіб і санкції 

o Глава ІІ.  Заходи по введенню в дію на рівні ЄС 
 

• Розділ УІІІ.  Загальні положення 

o Глава І.  Процесуальні положення 

o Глава ІІ.  Перехідні і заключні положення 

 

Додаток І.  

Території, зазначені в пункті 40 Статті 3 за виключенням для цілей пункту (g) 

Статті 1(2). 

 

Додаток ІІ.  

Навчання персоналу компетентних органів 

 

Додаток ІІІ.  

Характеристика методів аналізу 

 

Додаток ІУ.  

Внески і зобов‘язання 

 

Додаток У.  

Коригувальні таблиці, на які посилаються норми Статті 146(2) 
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Преамбула (99 позицій) 

 

Розділ І. Предмет, сфера застосування та визначення 

 

Стаття 1. Мета і сфера застосування 
 

* Пункт 1. Цей Регламент встановлює правила для: 

(a)  здійснення офіційного контролю і інших офіційних дій компетентними 

органами держав-членів. 

(b)  фінансування офіційного контролю 

(с) адміністративної допомоги та співпраці між державами-членами щодо 

коригування застосування правил, наведених у параграфі 2 

(d)  здійснення контролю Єврокомісією в державах-членах та в третіх країнах 

(е) встановленні умов, які мають застосовуватися щодо тварин та продукції, 

яка поставляється до Євросоюзу з третіх країн 

(f) встановлення ІТ інформаційної системи для управління інформацією і 

даними у сфері офіційного контролю. 

 

* Пункт 2. Цей Регламент стосується офіційного контролю, який здійснюється 

для перевірки дотримання норм законодавства які встановлені як на рівні ЄС 

так і країн-членів в наступних напрямах: 

(а) харчові продукти і харчова безпека, доброчесність і всеоохопність на будь-

якій стадії виробництва, обробки та доставки продуктів харчування, 

включно з правилами, спрямованими на перевірку доброчесних практик 

в торгівлі та захисті інтересів споживачів і їх права на інформацію, а 

також вироблення та використання матеріалів і інших факторів, які 

контактують з харчовими продуктами 

(b) обачливе введення в навколишнє середовище ГМО, призначених для 

виробництва харчових продуктів та кормів 

(с) безпека харчових продуктів та кормів на будь-якій стадії виробництва, 

переробки та доставки продуктів харчування і використання кормів, 

включаючи правила, спрямовані на перевірку доброчесних практик в 

торгівлі і захисту здоров‘я споживачів, їх інтересів і інформації для них 

(d)  вимоги до здоров‘я тварин 

(е) попередження і мінімізація ризиків для здоров‘я людей та тварин, які 

викликані субпродуктами та похідними продуктами тваринного 

походження 
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(f) вимоги щодо добробуту тварин 

(g) захисні заходи щодо шкідників рослин 

(h) вимоги для розміщення на ринку і використання ЗЗР і стале 

використання пестицидів, за винятком обладнання для використання 

пестицидів 

(і) органічна продукція і маркування органічної продукції 

(j) використання і маркування захищених позначок походження, захист 

географічних назв і гарантування традиційної специфіки 

 

Стаття 2. Офіційний контроль і інша офіційна діяльність 

 

Стаття 3. Визначення (51 термін) 

(23) загроза (hazard) означає будь-який фактор або умову, які мають потенціал  

для справляння негативного впливу на людину, тварину або рослину, добробут 

тварин або навколишнього середовища 

(23) ризик означає вірогідність справляння негативного впливу на людину, 

тварину або рослину, добробут тварин або навколишнього середовища у 

розмірі, який становить загрозу 

(25) офіційна сертифікація – процедура, за допомогою якої компетентним 

органом встановлюється впевненість у тому, що дотримується одна або декілька 

вимог законодавства 

 

Розділ ІІ.  Офіційний контроль і інша офіційна діяльність в країнах-

членах 

 

Глава І. Компетентні органи 

 

Стаття 4. Призначення компетентного органу 

 

Стаття 5. Загальні обов‘язки стосовно уповноважених органів і органів 

контролю органічної продукції 

 

Стаття 6. Аудит компетентних органів 

 

Стаття 7. Право на оскарження 

 

Стаття 8. Зобов‘язання щодо конфіденційності компетентних органів 
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Глава ІІ. Офіційний контроль 

 

 

Секція І. Загальні вимоги 

 

Стаття 9. Загальні правила офіційного контролю 

 

Стаття 10. Оператори, процеси та діяльність, яка підлягає офіційному 

контролю 

 

Стаття 11. Прозорість офіційного контролю 

 

Стаття 12. Документовані процедури контролю 

 

Стаття 13. Письмові записи офіційного контролю 

 

Стаття 14. Методи і технологічні процедури офіційного контролю 

 

Стаття 15. Обов‘язки операторів ринку 

 

 

Секція ІІ. Додаткові вимоги для офіційного контролю і іншої офіційної 

діяльності в окремих сферах 

 

Стаття 16. Додаткові вимоги 

 

Стаття 17. Спеціальні визначення 

 

Стаття 18. Спеціальні правила офіційного контролю і для дій, які 

здійснюються уповноваженими органами щодо виробництва продукції 

тваринного походження для споживання людиною 

 

Стаття 19. Спеціальні правила офіційного контролю і для дій, які 

здійснюються уповноваженими органами щодо залишків окремих речовин в 

продуктах харчування та кормах 

 

Стаття 20. Спеціальні правила офіційного контролю і для дій, які 

здійснюються уповноваженими органами щодо тварин, продуктів тваринного 

походження, продуктів ембріонального походження, субпродуктів та похідних 

продуктів тваринного походження 

 

Стаття 21. Спеціальні правила офіційного контролю і для дій, які 

здійснюються уповноваженими органами щодо вимог стосовно добробуту 

тварин 

 

Стаття 22. Спеціальні правила офіційного контролю і для дій, які 

здійснюються уповноваженими органами щодо здоров‘я рослин 
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Стаття 23. Спеціальні правила офіційного контролю і для дій, які 

здійснюються уповноваженими органами щодо ГМО для виробництва 

продуктів харчування та кормів та генно модифікованих продуктів харчування 

та кормів 

 

Стаття 24. Спеціальні правила офіційного контролю і для дій, які 

здійснюються уповноваженими органами щодо ЗЗР 

 

Стаття 25. Спеціальні правила офіційного контролю і для дій, які 

здійснюються уповноваженими органами щодо органічної продукції та 

маркування органічної продукції 

 

Стаття 26. Спеціальні правила офіційного контролю і для дій, які 

здійснюються уповноваженими органами щодо захисту походження, 

географічних назв і традиційних продуктів 

 

Стаття 27. Спеціальні правила офіційного контролю і для дій, які 

здійснюються уповноваженими органами у випадках знов виявлених ризиків 

щодо продуктів харчування та кормів 

 

 

Глава ІІІ. Делегування певних завдань уповноважених органів 

 

Стаття 28. Делегування уповноваженими органами певних завдань 

офіційного контролю  

 

* Пункт 1. Уповноважений орган може делегувати певні завдання офіційного 

контролю одному або декільком суб‘єктам господарювання або фізичним особам 

відповідно до норм відповідно Статей 29 та 30. Уповноважений орган має бути 

впевненим у тому, що такі особи мають спроможність виконувати делеговані 

завдання ефективно. 

 

Стаття 29. Умови делегування певних завдань офіційного контролю особам  

 

* Пункт (b) (iv). Особи, яким делегуються повноваження, мають відповідати, 

у тому числі вимогам стандарту EN ISO/IEC 17020. 

 

Стаття 30. Умови делегування певних завдань офіційного контролю фізичним 

особам 

 

Стаття 31. Умови делегування певних завдань, пов‘язаних з іншою офіційною 

діяльністю  

 

Стаття 32. Зобов‘язання суб‘єктів господарювання та фізичних осіб, яким 

делеговані повноваження 

 

Стаття 33. Зобов‘язання уповноважених органів, які делегують повноваження 
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Глава ІУ. Відбір зразків, аналізи, тести та діагнози 

 

Стаття 34. Методи, які використовуються для відбору зразків, аналізів, текстів 

та діагнозів 

 

Стаття 35. Думка другого експерта 

 

Стаття 36. Відбір зразків у тварин та продукції, які пропонуються до продажу 

дистанційно 

 

Стаття 37. Уповноваження офіційних лабораторій 

 

Стаття 38. Обов‘язки офіційних лабораторій 

 

Стаття 39. Перевірка офіційних лабораторій 

 

Стаття 40. Виключення щодо умов обов‘язкової акредитації для певних 

офіційних лабораторій  

 

Стаття 41. Право роботи виключення щодо умов обов‘язкової акредитації для 

всіх методів лабораторних аналізів, текстів та діагнозів, які використовуються 

офіційні лабораторії 

 

Стаття 42. Тимчасові виключення щодо умов обов‘язкової акредитації для 

офіційних лабораторій 

Орган зобов‘язаний встановити ділові контакти з всіма зацікавленими 

сторонами. 

 

 

Глава У. Офіційний контроль тварин і продуктів, які надходять до ЄС 

 

Стаття 43. Офіційний контроль тварин і продуктів, які надходять до ЄС  

 

 

Секція І. Тварини і продукти, інші ніж ті, щодо яких має здійснюватися 

контроль на прикордонних постах згідно Секції ІІ  

 

Стаття 44. Офіційний контроль тварин та товарів інших, ніж ті, щодо яких має 

здійснюватися контроль на прикордонних постах згідно Секції ІІ 

 

Стаття 45. Типи офіційного контролю тварин та товарів інших, ніж ті, щодо 

яких має здійснюватися контроль на прикордонних постах згідно Секції ІІ 

 

Стаття 46. Зразки, взяті у тварин та товарів інших, ніж ті, щодо яких має 

здійснюватися контроль на прикордонних постах згідно Секції ІІ 
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Секція ІІ. Офіційний контроль тварин і продуктів на прикордонних постах  

 

Стаття 47. Тварини та товари, які підлягають офіційному контролю на 

прикордонних постах  

 

Стаття 48. Тварини та товари, на які не поширюється вимога щодо офіційного 

контролю на прикордонних постах  

 

Стаття 49. Офіційний контроль на прикордонних постах  

 

Стаття 50. Сертифікати і документи, які супроводжують партії товару і поділ 

таких партій 

 

Стаття 51. Спеціальні правила для офіційного контролю на постах 

прикордонного контролю 

 

Стаття 52. Окремі норми щодо перевірки документів, перевірки ідентичності 

та фізичних перевірок 

 

Стаття 53. Офіційний контроль, який не проводиться на прикордонних 

контрольних постах 

 

Стаття 54. Частота перевірки документів, ідентичності та фізичних перевірок 

 

Стаття 55. Рішення щодо партій вантажів 

 

Стаття 56. Використання Загального документу про здоров‘я на в‘їзд (CHED, 

Common health Entry Document) оператором ринку та уповноваженими 

органами. 

 

Стаття 57. Використання CHED посадовцями митниці. 

 

Стаття 58. Формат, часові вимоги і спеціальні правила використання CHED. 

 

Стаття 59. Призначення прикордонних постів контролю. 

 

Стаття 60. Перелік прикордонних постів контролю. 

 

Стаття 61. Скасування уповноваження щодо призначення і перепризначення 

наявних прикордонних постів контролю. 

 

Стаття 62. Скасування уповноваження прикордонних постів контролю. 

 

Стаття 63. Призупинення уповноваження прикордонних постів контролю. 

 

Стаття 64. Мінімальні вимоги до прикордонних постів контролю. 

 



9 

 

Секція ІІІ. Дії у разі випадку підозри на невідповідність та невідповідності 

тварин та продуктів, які надходять до ЄС  

 

Стаття 65. Підозра у невідповідності і посилення офіційного контролю  

 

Стаття 66. Заходи, які мають бути застосованими у випадку, коли 

невідповідний вантаж надійшов до ЄС   

 

Стаття 67. Заходи, які мають бути застосованими до тварин та продуктів, які 

надходять до ЄС з країн, які представляють ризик 

 

Стаття 68. Наслідки рішень, прийнятих по відношенню до невідповідних 

вантажів, які надійшли до ЄС з третіх країн 

 

Стаття 69. Відмова оператора застосувати заходи, приписані уповноваженим 

органом 

 

Стаття 70. Послідовність застосування норм Статей 66, 67 та 68 

 

Стаття 71. Спеціальне поводження з вантажами 

 

Стаття 72. Перенаправлення вантажів 

 

 

Секція ІУ. Схвалення передекспортного контролю  

 

Стаття 73. Схвалення передекспортного контролю, який ведуть треті країни 

 

Стаття 74. Невідповідність, відкликання та схвалення передекпортного 

контролю, який ведуть треті країни 

 

 

Секція У. Співпраця між уповноваженими органами щодо вантажів з третіх 

країн 

 

Стаття 75. Співпраця між уповноваженими органами щодо вантажів з третіх 

країн 

 

Стаття 76. Співпраця між уповноваженими органами щодо вантажів, які не 

підлягають спеціальному контролю на кордоні 

 

 

Секція УІ. Спеціальні заходи 

 

Стаття 77. Правила для спеціального офіційного контролю і заходів, які мають 

бути вжитими за результатами такого контролю  
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Стаття 77. Правила для спеціального офіційного контролю і заходів, які мають 

бути вжитими за результатами такого контролю  

 

 

Глава УІ. Фінансування офіційного контролю і іншої офіційної діяльності  

 

Стаття 78. Загальні правила 

 

Стаття 79. Обов‘язкові внески і зобов‘язання 

 

Стаття 80. Інші внески і зобов‘язання 

 

Стаття 81. Кошти 

 

Стаття 82. Розрахунок внесків і зобов‘язань 

 

Стаття 83. Збір і застосування внесків і зобов‘язань 

 

Стаття 84. Сплата внесків і зобов‘язань 

 

Стаття 85. Прозорість 

 

 

 

Глава УІІ. Офіційна сертифікація  

 

Стаття 86. Загальні вимоги стосовно офіційної сертифікації 

 

Стаття 87. Офіційні сертифікати 

 

Стаття 88. Підписання та видача офіційних сертифікатів 

 

Стаття 89. Гарантії щодо чинності офіційних сертифікатів 

 

Стаття 90. Повноваження із запровадження офіційних сертифікатів 

 

Стаття 91. Офіційна атестація 

 

 

 

Розділ ІІІ. Референс лабораторії та референс центри 

 

Стаття 92. Рішення щодо започаткування референс лабораторії ЄС 

 

Стаття 93. Призначення референс лабораторій ЄС 

 

Стаття 94. Відповідальність та завдання референс лабораторій ЄС 
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Стаття 95. Призначення референс центрів ЄС з благополуччя тварин  

 

Стаття 96. Відповідальність і завдання референс центрів ЄС з благополуччя 

тварин  

 

Стаття 97. Призначення референс центрів ЄС з автентичності та доброчесності 

агропродовольчих ланцюгів 

 

Стаття 98. Відповідальність і завдання референс центрів ЄС з автентичності 

та доброчесності агропродовольчих ланцюгів 

 

Стаття 99. Зобов‘язання Єврокомісії 

 

Стаття 100. Призначення національних референс лабораторій  

 

Стаття 101. Відповідальність і завдання національних референс лабораторій  

 

 

Розділ ІУ. Допомога з боку системи управління і співпраця  

 

Стаття 102. Загальні правила 

 

Стаття 103. Органи із взаємодії 

 

Стаття 104. Допомога за запитом  

 

Стаття 105. Допомога без запиту у випадках невідповідності 

 

Стаття 106. Допомога у випадку невідповідності, яка створює ризик або 

повторюється або потенційно серйозних порушень 

 

Стаття 107. Допомога на основі інформації, яка надається третіми країнами 

 

Стаття 108. Скоординована допомога і наступні дії Єврокомісії 

 

 

Розділ У. Планування і звітування  

 

Стаття 109. Багаторічні національні плани контролю (MANCP, Multi-annual 

national control plans) і єдиний орган для MANCP 

 

Стаття 110. Зміст багаторічних планів 

 

Стаття 111. Підготовка, оновлення та перегляд багаторічних планів 

 

Стаття 112. Програми скоординованого контролю, інформація та збір даних 
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Стаття 113. Щорічні звіти держав-членів 

 

Стаття 114. Щорічні звіти Єврокомісії 

 

Стаття 115. Плани на випадок непередбачуваних ситуації щодо їжі та кормів 

 

 

Розділ УІ. Діяльність на рівні ЄС 

 

Глава І. Контроль Єврокомісії 

 

Стаття 116. Контроль Єврокомісії в державах-членах 

 

Стаття 117. Звіти Єврокомісії щодо контролю в державах-членах 

 

Стаття 118. Програма по контролю Єврокомісії в державах-членах 

 

Стаття 119. Зобов‘язання держав-членів щодо контролю Єврокомісії 

 

Стаття 120. Контроль Єврокомісії в третіх країнах 

 

Стаття 121. Частота контролю Єврокомісії в третіх країнах 

 

Стаття 122. Звіти Єврокомісії щодо контролю в третіх країнах 

 

Стаття 123. Програма контролю Єврокомісії в третіх країнах 

 

Стаття 124. Контроль третіх країн в державах-членах 

 

 

Глава ІІ. Умови ввезення до Євросоюзу тварин і продуктів 

 

Стаття 125. Інформація про системи контролю в третіх країнах 

 

Стаття 126. Встановлення додаткових умов для ввезення до ЄС тварин та 

продуктів 

 

Стаття 127. Включення до переліку третіх країн, про який йдеться в пункті (а) 

Статті 126(2) 

 

Стаття 128. Спеціальні заходи стосовно ввезення до ЄС певних тварин та 

продуктів 

 

Стаття 129. Еквівалентність 
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Глава ІІІ. Навчання персоналу уповноважених органів і інших посадовців  

 

Стаття 130. Навчання і обмін персоналом 

 

 

Глава ІУ. Система управління інформацією 

 

Стаття 131. Система управління даними щодо офіційного контролю (IMSOC, 

Information management system for official controls) 

 

Стаття 132. Загальні функції IMSOC 

 

Стаття 133. Використання IMSOC у випадках, коли тварини та продукти 

підлягають певному офіційному контролю 

 

Стаття 134. Функціонування IMSOC 

 

Стаття 135. Захист даних 

 

Стаття 136. Безпека даних 

 

 

 

Розділ УІІ. Введення законодавства в дію 

 

 

Глава І. Дії уповноважених осіб і санкції 

 

Стаття 137. Загальні обов‘язки уповноважених осіб відносно введення 

законодавства в дію 

 

Стаття 138. Дії у випадку встановлення невідповідності 

 

Стаття 139. Санкції 

 

Стаття 140. Звітування про порушення 

 

 

Глава ІІ. Заходи по введенню в дію на рівні ЄС 

 

Стаття 141. Серйозні недоліки в національних системах контролю 
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Розділ УІІІ. Загальні положення 

 

 

Глава І. Процесуальні положення 

 

Стаття 142. Внесення змін до Додатків і відсилання до Європейських 

стандартів 

 

Стаття 143. Захист даних 

 

Стаття 144. Здійснення делегування 

 

Стаття 145. Процедура Комітету (постійний комітет Єврокомісії) 

 

 

Глава ІІ. Перехідні і заключні положення 

 

Стаття 146. Скасування 

 

Стаття 147. Зв‘язок з Регламентом (ЕС) № 882/2004 

 

Стаття 148. Зв‘язок з Регламентом (ЕС) № 852/2004 та № 853/2004 стосовно 

схвалення започаткувань харчового бізнесу 

 

Стаття 149. Перехідні положення, пов‘язані із скасування Директив 

91/496/ЕЕС та 97/78/ЕС 

 

Стаття 150. Перехідні положення, пов‘язані із скасування Директив 96/23/ЕС  

 

Стаття 151. Зміни до Директиви 98/58/ЕС  

 

Стаття 152. Зміни до Директиви 1999/74/ЕС  

 

Стаття 153. Зміни до Регламенту (ЕС) 999/2001  

 

Стаття 154. Зміни до Регламенту (ЕС) 1/2005 і пов‘язані перехідні положення 

 

Стаття 155. Зміни до Регламенту (ЕС) 396/2005 і пов‘язані перехідні 

положення 

 

Стаття 156. Зміни до Директиви № 2007/43/ЕС  

 

Стаття 157. Зміни до Директиви № 2008/119/ЕС  

 

Стаття 158. Зміни до Директиви № 2008/120/ЕС  

 

Стаття 159. Зміни до Регламенту (ЕС) № 1099/2009  
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Стаття 160. Зміни до Регламенту (ЕС) № 1069/2009 

 

Стаття 161. Зміни до Регламенту (ЕС) № 1107/2009  

 

Стаття 162. Зміни до Регламенту (ЕС) № 1151/2012  

 

Стаття 163. Зміни до Регламенту (ЕС) № 652/2014 

 

Стаття 164. Зміни до Регламенту (ЕС) № 2016/429 і відповідні перехідні 

положення 

 

Стаття 165. Зміни до Регламенту (ЕС) № 2016/2031 і відповідні перехідні 

положення 

 

Стаття 166. Перехідні положення для прийняття актів щодо делегування та 

запровадження 

 

Стаття 167. Введення в дію і застосування 

 

 

 

Додаток І. Території, зазначені в пункті 40 Статті 3 за виключенням для цілей 

пункту (g) Статті 1(2). 

 

Додаток ІІ. Навчання персоналу компетентних органів 

 

Глава І. Теми навчання персоналу, який здійснює офіційний контроль та іншу 

офіційну діяльність 

Глава ІІ. Сфери процедур контролю 

 

Додаток ІІІ. Характеристика методів аналізу 

  

Додаток ІУ.  

 

Глава І. Внески та збори на офіційний контроль з вантажів, які містять тварин 

та продукти, які ввозяться на територію ЄС 

Глава ІІ. Внески та збори на офіційний контроль на бойнях, підприємствах з 

переробки, підприємств з переробки впольованих тварин, молочного 

виробництва, виробництва і розміщення на ринку рибних продуктів і продуктів 

аквакультури 

 

Додаток У. Коригувальні таблиці, на які посилаються норми Статті 146(2) 

  


