
Контроль залишків пестицидів 
 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 396/2005 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТУ і 

РАДИ від 23 лютого 2005 року щодо максимальних залишків 

пестицидів в або на харчових продуктах і кормах рослинного і 

тваринного походження, який вносить зміни до Директиви Ради № 

91/414/ЕЕС 
 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32005R0396 
Остання версія регламенту: 
http://publications.europa.eu/resource/cellar/c325ddd6-4437-11ea-b81b-

01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1 
Посилання на російськомовну версію:  

https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/laws/eu/396-2005.pdf 

 

 

 

 

* База даних пестицидів Європеського союзу (EU – Pasticides database) 

      Посилання на базу даних: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=homepage&language=EN 

 

• Головна сторінка 

 

ACTIVE SUBSTANCES – остання інформація щодо оновлення статусу 

щодо реєстрації активних речови).  

PESTICIDES EU-MRLs - інформація про оновлення законодавства ЄС 

щодо максимальних залишків пестицидів. 

 

• Активні речовини 

 

Пошук у базі даних активних речовин – загалом 1 425 записів. 

* Search active substances 

Посилання на сторінку: 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

 

Можна шукати по назві (вікно справа зверху), можна вивести всі дані на 

одну сторінку (задавши опцію All у вікні records per page - ліворуч). 
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Стовпчики, в яких наводяться дані: 

 

Name Status under 

Reg/ (EC) No 

1107/2009 

Data of 

approval 

Expiration of 

approval 

Legislation 

Назва Статус 

згідно 

Ренгламенту 

№ 1107/2009 

Дата 

сзвалення 

Сплив 

терміну 

реєстрації 

Законодавство 

 

Базу даних можна експортувати в файл Excell. 

 

# Регламент (ЕС) № 1107/2009 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТУ і РАДИ від 21 

жовтня 2009 року стосовно розміщення на ринку засобів захисту рослин і 

скасування директив Ради 79/117/ЕЕС та 91/414/ЕЕС. 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R1107-20190715 

 

* Процедура надання дозволу на використання активної речовини 

Посилання на процедуру на сайті Єврокомісії: 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances_en 

 

* Процедура надання дозволу на ЗЗР 

Посилання на процедуру на сайті Єврокомісії: 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp_en 

 

 

• Продукти харчування 
 

Пошук у базі даних продуктів харчування щодо яких визначаються 

максимальні залишки пестицидів (Maximum Residual Level, MRL) – 

загалом 381 позиція. 

* Search products 

Посилання на сторінку: 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=product.selection&language=EN 
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Можна шукати по назві продукту (вікно справа зверху), можна вивести всі 

дані на одну сторінку (задавши опцію All у вікні records per page - ліворуч). 

 

Назва продукту є загальною для певного класу. Натиснувши на назву 

продукту, можна потрапити у вікно 'Product detailes' (див. панель зліва), де 

наводиться весь спектр продуктів такого класу із зазначенням їхніх кодів, 

спеціальних назв, у тому числі наукових, та приналежності до переліку, 

наведеного у Додатку А "Основний продукт групи чи підгрупи" (Main 

product of the group or subgroup) чи у Додатку В "Інші продукти, до яких 

застосовуються ті самі Максимальні залишки пестицидів" (Other products 

to which the same MRL apply). Натиснувши пункт меню 'MRLs for product' 

(панель зліва), можна отримати весь перелік залишків всіх пестицидів для 

цього класу продуктів (наприклад для групи мандаринів – 494 пестициди). 

  

# Регламент (ЕС) № 396/2005 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТУ і РАДИ від 23 

лютого 2005 року щодо щодо максимальних залишків пестицидів в або на 

харчових продуктах і кормах рослинного і тваринного походження, який вносить 

зміни до Директиви Ради № 91/414/ЕЕС. 

Додаток І. Частина А. Продукти рослинного та тваринного походження, згадані 

у статті 291, для яких визначаються максимальні рівні залишків пестицидів 

Додаток І. Частина В. Інші продукти, згадані у статті 291 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1585131943266&uri=CELEX:32005R0396 

 

 

• Залишки пестицидів 
 

Пошук у базі даних максимально допустимих залишків пестицидів  

* Search pesticide residuals 

Посилання на сторінку: 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN 

 

В переліку пестицидів (1 ліворуч) можна відмітити галочкою один або 

кілька (до 5 пестицидів), в переліку харчових продуктів (2 у центрі) – один, 

кілька або всі продукти харчування. В опціях (3 праворуч) потрібно обрати 

або Поточні величини залишків пестицидів (Current MRLs) або Історія 

зміни величини залишків одного з пестициду (MRLs evolution). 

При натисканні опції Current MRLs можна отримати перелік (таблицю) 

максимальних залишків пестицидів для обраних продуктів. При 
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натисканні опції MRLs evolution – перелік значень максимальних 

залишків пестицидів, які були встановлені відповідними нормативними 

документами (Регламентами ЄС, в номері документу міститься інформація 

про рік прийняття). 

 

* Законодавство ЄС щодо максимальних рівнів залишків пестицидів 

Посилання на перелік заокнодавчих актів на сайті Єврокомісії: 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels_en 

 

* Процедура оновлення законодавства ЄС у сфері ЗЗР та залишків 

пестицидів (Regulatory Fitness and Performance programme, REFIT) 

Посилання на процедуру REFIT на сайті Єврокомісії: 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels_en 

 

 

• Стале використання пестицидів 

Посилання на сторінку на сайті Єврокомісії: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en 

 
 

# Директива № 2009/128/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТУ і РАДИ від 21 

жовтня 2009 року, яка встановлює порядок денний дій Співтовариства щодо 

досягнення сталого використання пестицидів 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02009L0128-20091125 

 

Порядок денний дій Співтовариства передбачає розробку Національних 

планів дій (National action plans, NAPs), які переглядаються кожні 5 років.  

 

* Інформація про основні дії (Main Actions) 

Посилання на сторінку на сайті Єврокомісії: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/main-

actions_en 

 

Основні дії: 

• тренінги для користувачів, дорадників і дистрибуторів 

• інспектування обладнання, яке використовуєтсья для роботи з 

пестицидами 

• заборону розпилення пестицидів 
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• захист водного оточення і питної води 

• обмеження використання пестицидів в чутливих зонах 

• інформація і свідомість щодо ризиків, які несуть пестициди 

• система збору інформації про отруєння, викликані пестицидами, а 

також розвиток хронічних отруєнь там, де це має місце 

* Інтегральний пест менеджмент (Integrated Pest Management, IPM) 

Посилання на сторінку на сайті Єврокомісії: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/main-

actions_en 

 

Визначення: Інтегральний пест менеджмент означає дбайливий розгляд 

усіх методів захисту рослин і їх наступну інтеграцію відповідних заходів, 

які упереджують розвиток популяцій шкідливих організмів і утримання 

використання ЗЗР і інших форм втручання на рівнях, які виправдані 

економічно і екологічно  і зменшити або мінеімізувати ризики для здоров‘я 

людей і навколишнього середовища.  

Інтегральний пест менеджмент наголошує на вирощуванні здорового 

врожаю з найменшим можливим нанесенням шкоди агроекологічним  

системам та заохочення застосування натуральних механізмів пест 

контролю. 

 

Європейська спільнота визначає 8 принципів Інтегрального пест 

контролю. 

 

* Гармонізовані індикатори ризику 
Посилання на сторінку на сайті Єврокомісії: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/harmonised-

risk-indicators_en 

 

# Директива № 2019/782 ЕВРОКОМІСІЇ від 15 травня 2019 року, яка вносить 

зміни до Директиви 2009/128 стосовно встановлення гармонізованих індикаторів 

ризику 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32019L0782 

 

* Методологія для розрахунку гармонізованих індикаторів ризику  

Посилання на методологію на сайті Євростату: 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-19-

009?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fpublications%2Fmanuals-and-

guidelines 
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ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ, 

ДОЗВОЛЕНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Посилання на Державний реєстр: 

https://menr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-do-

vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-

ukraini-vid-21112007--1328.html 
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