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Проект  

"Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу політики дерегуляції і 

розвитку саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції" 

 

Звіт за 1 етап  

 

Пункт 1.1.2.  
1.1.2 Таблиця міжнародних директив, які стосуються діяльності ключових міжнародних галузевих 

асоціацій в 7 напрямках проекту. 

№ Напрям Директива Примітки 

1 Тваринництво 

(свині, ВРХ, 

кози) 

Директива ЄС від 19 грудня 1988 року № 

88/661/ЄЕС щодо зоотехнічних стандартів 

застосовних до розведення порід свиней 

Директива ЄС від 18 грудня 2008 року № 

2008/120/ЄС, що встановлює мінімальні 

стандарти захисту свиней 

Рішення Комісії ЄС від 23 жовтня 2000 року, що 

встановлює детальні правила реєстрації 

господарств у національних базах даних свиней, 

як передбачено Директивою Ради 64/432/ЄЕС 

Рішення Комісії від 18 липня 1996 року щодо 

сертифікатів походження та розведення для 

імпорту племінної худоби, їх сперми, яйцеклітин 

та ембріонів  

Директива ЄС  № 90/429/ЄEC від 26 червня 

1990, що встановлює вимоги щодо здоров'я 

тварин, які застосовуються до внутрішньої 

торгівлі та імпорту сперми свійських тварин 

сімейства свиней до Співтовариства 

Регламент Європейського Парламенту та Ради № 

1760/2000/ЄС від 17 липня 2000 року про 

встановлення системи ідентифікації і реєстрації 

великої рогатої худоби, та маркування 

яловичини та продуктів із яловичини і 

скасування Регламенту Ради № 820/97/ЄС 

Регламент Комісії ЄC № 1825/2000 від 25 серпня 

2000 року, що встановлює деталізовані правила 

застосування Регламенту (ЄC) № 1760/2000 року 

Європейського Парламенту і Ради про 

маркування яловичини та яловичих продуктів 

Директива комісії (ЄС) № 1249/2008 від 10 

грудня 2008 року "Встановлення детальних 
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правил щодо імплементації шкали 

Співтовариства для класифікації туш з 

яловичини, свиней та овець та звітування про їх 

ціни. 

Директива Ради від 14 червня 1982 про внесення 

змін до Директиви 77/391/ЄЕС та введення 

додаткових заходів Співтовариства щодо 

ліквідації випадків бруцельозу, туберкульозу та 

лейкозу серед худоби (82/400/ЄС) 

Директива ЄС 98/99/ЄС від 14 грудня 1998 року, 

що вносить зміни у Директиву 97/12/ЄС, що 

вносить зміни і оновлює Директиву 64/432/ЄЕС 

про медичні проблеми, що впливають на 

торгівлю великою рогатою худобою та свинями 

у Співтоваристві 

Регламент Комісії ЄC № 382/2008 від 21 квітня 

2008 щодо правил застосування ліцензій на 

імпорт та експорт у секторі яловичини та 

телятини 

Рішення Комісії ЄС № 2011/78/ЄС від 3 лютого 

2011 стосовно вжиття певних заходів з метою 

запобігти передачі вірусу африканської чуми 

свиней з Росії до Союзу 

Рішення Комісії ЄС № 2008/55/ЄС від 20 грудня 

2007 щодо фінансової допомоги Співтовариства 

на користь дослідження розповсюдженості 

сальмонели та метицилін-резистентних штамів 

Staphylococcusaureusу стадах племінних свиней, 

яке буде проведено у державах-членах 

Директива ЄС № 2000/20/ЄС від 16 травня 2000, 

що вносить зміни до Директиви Ради 

64/432/ЄЕС щодо проблем охорони здоров’я , які 

впливають на торгівлю великою рогатою 

худобою та свинями у рамках Європейського 

Співтовариства 

Директива ЄС № 77/504/ЄEC від 25 липня 1977 

щодо розведення видів великої рогатої худоби 

чистокровних порід 

Директива ЄС № 90/118/ЕЄС від 5 березня 1990 

про розведення чистопородних свиней з метою 

розведення 

Директива ЄС № 91/498/ЄEC від 29 липня 1991 

про умови надання тимчасових та обмежених 

скасувань спеціальних правил Співтовариства 

щодо охорони здоров’я стосовно виробництва та 

продажу свіжого м’яса  
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Регламент ЄС № 382/2005 від 7 березня 2005, що 

встановлює детальні правила застосування 

Регламенту Комісії (ЄC) № 1786/2003 про 

спільну організацію ринку сухих кормів 

Регламент ЄС № 566/2008 від 18 червня 2008, 

яким встановлюються докладні правила 

застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 

щодо збуту м’яса великої рогатої худоби, вік 

якої не перевищує 12 місяців  

Регламент ЄС № 1825/2000 від 25 серпня 2000, 

що встановлює деталізовані правила 

застосування Регламенту (ЄC) № 1760/2000 року 

Європейського Парламенту і Ради про 

маркування яловичини та яловичих продуктів 

Регламент ЄС № 1760/2000/ЄС від 17 липня 2000 

про встановлення системи ідентифікації і 

реєстрації великої рогатої худоби, та маркування 

яловичини та продуктів із яловичини і скасування 

Регламенту Ради № 820/97/ЄС 

 

 

 

2 Молоко Директива ЄС № 96/16 / ЄС від 19 березня 1996 

про статистичні огляди молока та молочних 

продуктів 

Директива ЄС № 2003/107 від 5 грудня 2003 Про 

внесення змін до директиви ради 96/16 / ЄС про 

статистичні огляди молока та молочних 

продуктів  

Рішення Комісії ЄС № 97/80 / від 18 грудня 1996 

по реалізації Директиви Ради 96/16 / ЄС про 

статистичних обстежень молока і молочних 

продуктів  

Рішення Ради ЄС  № 98/582 від 6 жовтня 1998 

про внесення змін Рішення 97/80 / EC, що 

встановлює правила застосування директиви 

96/16 / єс щодо статистичних обстежень молока і 

молочних продуктів. 

Рішення Комісії ЄC № 2005/288 від 18 березня 

2005 про внесення змін Рішення 97/80 / EC, що 

встановлює правила щодо реалізації директиви 

96/16 / єс щодо наведені статистичні 

дослідження молока і молочних продуктів  

Рішення Комісії ЄC № 2011/142 від 3 березня 

2011 про внесення поправок в Рішенні 97/80 / 

EC, що встановлює, що реалізують заходи 
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Директив 96/16 / ЄС про статистичних 

обстеженнях молока і молочних продуктів  

437/2008/EC Регламент Комиссии от 21 мая 

2008 г., вносящий изменения в Приложения VII, 

X и XI к Регламенту (EC) № 1774/2002 

Европейского парламента и совета в отношении 

требований к переработке молока и молочных 

продуктов, определенных как материал 

Категории  3 

445/2007/EC Регламент Комиссии от 23 апреля 

2007 г., устанавливающий правила применения 

Регламента Совета (EC) № 2991/94, 

устанавливающего технические требования к 

пастообразным жирам, и Регламента Совета 

(EEC) № 1898/87 по защите обозначений, 

применяемых при реализации молока и 

молочных продуктов 

1255/1999/EC Регламент Совета от 17  мая 1999 г. 

по общей организации торговли молоком и 

молочными продуктами 

 

3 Гриби 89/12/EEC: Commission Recommendation of 21 

December 1988 on the adoption of standards on 

tinned mushrooms 

Commission Implementing Decision (EU) 

2017/2355 of 14 December 2017 authorising the 

placing on the market of UV-treated mushrooms as a 

novel food under Regulation (EC) No 258/97 of the 

European Parliament and of the Council (notified 

under document C(2017) 8474) 

Commission Decision 2011/73/EU of 2 February 

2011 authorising the placing on the market of a 

mycelial extract from Lentinula edodes (Shiitake 

mushroom) as a novel food ingredient under 

Regulation (EC) No 258/97 of the European 

Parliament and of the Council (notified under 

document C(2011) 442) 

Вузько-профільні 

директиви стосовно 

виробництва грибів 

в законодавстві 

загалом відсутні 

 

4 Плодово-

ягідна 

продукція 

Директива Ради ЄС № 2001/112/ЄС від 20 

грудня 2001 року стосовно фруктових соків та 

деяких подібних продуктів призначених для 

споживання  

Директива Ради ЄС № 2008/90/ЄС від 29 вересня 

2008 року щодо розміщення на ринку матеріалу 

для розмноження фруктових рослин та тих 

фруктових рослин, що призначені для 

виробництва  фруктів 
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6 Фітосанітарія Директива ЄС від 21 жовтня 2009 року № 

2009/128/ЄС, що засновує рамки діяльності 

Співтовариства для досягнення сталого 

використання пестицидів 

перекладена на 

українську мову 

(неофіційний 

переклад) і 

розміщена на сайті 

Мінюсту України. 

7 Виробництво 

цукру 

Директива ЄС від 20 грудня 2001 № 2001/111/ЄC 

"Щодо певних видів цукру, що призначені для 

споживання людьми". 

перекладена на 

українську мову і 

розміщена на сайті 

Мінюсту України. 

8 Загальні 

питання 

Директива Ради 96/93/ЄС від 17 грудня 1996 

року про сертифікацію тварин і тваринних 

продуктів 

Директива Ради 89/397/ЄEC  від 14 червня 1989 

року про офіційний контроль продуктів 

харчування 

Директива Ради 93/43/ЄЕС від 14 червня 1993 

року про гігієну продуктів харчування 

Регламент ЄС № 2011 16/2011 від 10 січня, що 

встановлює імплементаційні заходи системи 

швидкого попередження для продуктів 

харчування та кормів 

Регламент ЄC №142/2011 від 25 лютого 2011 про 

виконання Регламенту Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) № 1069/2009, що 

встановлює санітарні норми щодо субпродуктів і 

похідних продуктів тваринного походження, не 

призначених для споживання людиною, та про 

виконання Директиви Ради 97/78/ЄС щодо 

окремих зразків і виробів, виключених із 

ветеринарних перевірок на кордоні згідно з цією 

Директивою 

Директива ЄС № 2009/39/ЄС від 6 травня 2009 

про харчові продукти, призначені для 

спеціального споживання 

Директива ЄС № 92/102/ЄEC від 27 листопада 

1992 про ідентифікацію та реєстрацію тварин 

Рішення Ради ЄС № 2009/470/ЄС від 25 травня 

2009 про витрати у ветеринарній сфері 

Регламент ЄС № 1898/2006 від 14 грудня 2006, 

що встановлює докладні правила виконання 

Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 про захист 

географічних позначень та позначень 

походження сільськогосподарської продукції та 

продуктів харчування  

 



 
 
 

                   

          Аграрний союз України 
                       Аналітичний центр 

 

6 
 

 

Commission Directive 2005/37/EC of 3 June 2005 

amending Council Directives 86/362/EEC and 

90/642/EEC as regards the maximum levels for 

certain pesticide residues in and on cereals and 

certain products of plant origin, including fruit and 

vegetables (Text with EEA relevance) 

Директива Європейського Парламенту № 

2001/95/ЄС від 3 грудня 2001 року щодо 

загальної безпеки продукції. 


