
Контроль за здоров‘ям рослин 
 

 

ДИРЕКТИВА № 2000/29/ЄС від 8 травня 2000 року про захисні заходи 

проти занесення до Співдружності організмів, які є шкідливими 

для рослин або рослинних продуктів, і їх розповсюдження в межах 

Співдружності 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32000L0029  

Посилання на україномовну версію директиви: 
http://www.fitolab.volyn.ua/images/direktivy.pdf 

Посилання на російськомовну версію директиви: 
https://www.ggiskzr.by/doc/quarantine/2000-29-eu.pdf 

 

 

 

* Міжнародна конвенція з карантину і захисту рослин  

(International Plant Protection Convention, IPPC) 
Посилання на україномовний текст конвенції:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_805 

Посилання на сайт конвенції:  

https://www.ippc.int/ru/ 

 

• Що являє собою Міжнародна конвенція про захист рослин (IPPC)? 

Міжнародна конвенція про захист рослин (IPPC) є міжурядовим договором, 

підписаним більш ніж 180 країнами, метою якого є захист рослинних ресурсів 

світу від поширення та розповсюдження шкідників, а також сприяння безпечній 

торгівлі. Конвенція запровадила Міжнародні Стандарти Фітосанітарних Заходів 

(МСФЗ) як основний інструмент для досягнення поставлених своїх цілей, і це 

робить її єдиною глобальною організацією у сфері встановлення стандартів щодо 

здоров'я рослин.  

IPPC є однією з «трьох сестер», яка разом з Угодою про Санітарні та фітосанітарні 

заходи (СФЗ) та Комісією Кодексу Аліментаріус визнається Світовою 

організацією торгівлі (СОТ) як розробник стандартів у сфері безпеки харчових 

продуктів та Світньої організації охорони здоров'я тварин (OIE) для розробки 

стандартів у сфері здоров'я тварин. 

 

http://www.fitolab.volyn.ua/images/direktivy.pdf
https://www.ggiskzr.by/doc/quarantine/2000-29-eu.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_805
https://www.ippc.int/ru/


• Реалізація IPPC: керівні органи та структура 

Комісія з фітосанітарних заходів (CPM) була заснована у 2005 році на базі 

Комітету експертів з фітосанітарних заходів (CEPM), перша сесія якого була 

проведена в 1993 році. CPM є основним керівним органом IPPC, який проводить 

свої сесії щороку. CPM сприяє повній реалізації цілей Конвенції, включаючи 

нагляд за станом захисту рослин у світі, здійснення контролю за 

розповсюдженням шкідників в міжнародному середовищі та визначення 

регіонів, підданих небезпеці, встановлює та переглядає необхідні інституційні 

механізми та процедури розробки і прийняття міжнародних стандартів.  

Бюро CPM було створене в 2005 році як виконавчий орган Комісії. Воно надає 

рекомендації Секретаріату IPPC щодо його діяльності, у тому числі у сфері 

фінансового і оперативного управління між сесіями CPM, та зустрічається 

щонайменше п'ять разів на рік, включаючи одну віртуальну зустріч. Бюро КФЗ 

складається з семи членів, по одному на регіон ФАО. 

Комітет зі стандартів (SC) складається з 25 членів та спостерігачів з семи 

регіонів ФАО. Основна його роль полягає у нагляді за процесом встановлення 

стандартів IPPC як міжнародних стандартів. 

Комітет з питань імплементації та розвитку потенціалу (IC) складається з 

12 членів, плюс один представник регіональної організації із захисту рослин 

(RPPO) та один представник SC. Комітет надає технічні рекомендації для 

розширення можливостей сторін договору з запровадження IPPC та виконання її 

стратегічних цілей. 

Група стратегічного планування (SPG) – це неформальна робоча група, яка 

здійснює конкретні заходи від імені CPM, що стосуються планування та 

визначення пріоритетності різних елементів робочої програми, включаючи фокус 

на стратегічних питаннях. Її засідання відкриті для сторін договору та 

спостерігачів IPPC. 

 

 



Фінансовий комітет (FC) був створений в 2012 році і його основна функція 

полягає в забезпеченні фінансової прозорості та доцільності включно із 

забезпеченням трансформації стратегічного плану IPPC в фінансову площину 

шляхом процесів планування і бюджетування. FC сприяє мобілізації ресурсів 

шляхом надання допомоги у розробці та формуванні відповідних документів. 

Секретаріат IPPC, створений у 1992 і розміщений в штаб-квартирі ФАО в Римі, 

координує роботу сторін договору IPPC, спрямовану на досягнення цілей 

Конвенції. Секретаріат надає різноманітні ресурси для розробки технічних 

рекомендацій, реалізує проекти з охорони здоров'я рослин і організує засідання 

CPM та інших основних комітетів, а також відповідає за програми комунікації та 

зовнішньої співпраці. 


