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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо реалізації державного ринкового нагляду та контролю
нехарчової продукції
(реєстр. № 5473 від 06.05.2021, Мотовиловець А.В., Мандзій С.В. та інші)
Комітет розглянув проект Закону на своєму засіданні 14 липня 2021 року
(протокол № 80) відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України.
1. Загальна характеристика законопроекту
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є
забезпечення збалансованого законодавчого регулювання відносин у сфері
контролю та нагляду нехарчової продукції, що враховувало б як належний і
ефективний контроль за якістю нехарчової продукції, так і дотримання прав і
законних інтересів суб'єктів господарювання.
2. Належність законопроекту за предметом правового регулювання до
сфери дії права Європейського Союзу
Проект Закону за предметом правового регулювання належить до сфери
технічних правил і стандартів, що відповідно до Закону України «Про
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV належить до
пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до
законодавства Європейського Союзу, охоплюється зобов’язаннями України
передбаченими у рамках Глави 3 «Технічні бар’єри у торгівлі» Розділу ІV
«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про
асоціацію).
3. Відповідність законопроекту праву ЄС
За результатами правового аналізу проекту Закону щодо його відповідності
acquis ЄС та Угоді про асоціацію слід зазначити таке.
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Статтею 56 Угоди про асоціацію передбачено, що Україна вживає
необхідних заходів з метою поступового досягнення відповідності з технічними
регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з
оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС та зобов’язується дотримуватися
принципів та практик, викладених в актуальних рішеннях та регламентах ЄС,
зокрема, в Рішенні Європейського Парламенту і Ради №768/2008/ЄС від 9 липня
2008 року про загальну структуру (систему) маркетингу продукції та анулювання
Рішення Ради № 93/465/ЄЕС (OJ L 218, 13.8.2008, p. 82–128) (далі – Рішення
768/2008) та в Регламенті Європейського Парламенту і Ради №765/2008/ЄС від 9
липня 2008 року про встановлення вимог для акредитації і ринкового нагляду,
що стосується торгівлі продукцією, та анулювання Регламенту (ЄЕС) № 339/93
(далі – Регламент 765/2008).
Відповідно до статті R7 Рішення 768/2008 суб’єкти господарювання, на
запит органів ринкового нагляду ідентифікують таких осіб:
(a) будь-якого суб’єкта господарювання, що постачив їм продукт;
(b) будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони постачили продукт.
В той же час, запропонованими законопроектом змінами до частини п’ятої
статті 8 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової
продукції» встановлюється обов’язок суб’єктів господарювання надавати на
запит органів ринкового нагляду документацію у разі якщо за результатами
перевірки характеристик продукції встановлено, що продукція є небезпечною,
становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, що не відповідає
вищезазначеним положенням Рішення 768/2008.
Згідно з положеннями пп. 4.2, 5.3 Модуля F, пп. 5.2, 6.3 Модуля F1, п. 4
Модуля G Додатку ІІ «Процедури оцінювання відповідності» Рішення 768/2008
виробник зберігає сертифікати відповідності для інспектування національними
органами влади протягом 10 років після введення продукту в обіг.
Разом з тим, законопроектом скорочується термін зберігання документації
визначеної в частині п’ятій статті 8 Закону України «Про державний ринковий
нагляд і контроль нехарчової продукції» до 3 років, що не узгоджується із
вищезгаданими положеннями Додатку ІІ Рішення 768/2008.
Запропоновані законопроектом зміни до частини першої статті 23 Закону
України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», в
яких заначено, що під час проведення перевірок характеристик продукції
проводиться обстеження продукції, перевірка документів, зазначених в пунктах
1-5 частини сьомої цієї статті, за результатами яких у разі необхідності
приймається рішення про відбір та експертизу (випробування) зразків продукції,
про що зазначається в акті, підготовленому відповідно до вимог статті 23-1 цього
Закону – не узгоджуються з положеннями частини першої статті 19 Регламенту
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768/2008, в якій зазначено, що органи ринкового нагляду проводять належні
перевірки характеристик продуктів у відповідному обсязі шляхом проведення
перевірки документів і, за доцільності, фізичних і лабораторних перевірок на
основі відповідних зразків. Під час проведення таких перевірок вони беруть до
уваги встановлені принципи оцінювання ризиків, скарги та іншу інформацію.
4. Висновок Комітету з питань інтеграції України до ЄС
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо реалізації державного ринкового нагляду та контролю нехарчової
продукції (реєстр. № 5473 від 06.05.2021, Мотовиловець А.В., Мандзій С.В. та
інші) не узгоджується із міжнародно-правовими зобов’язаннями України
відповідно до Угоди про асоціацію та потребує суттєвого доопрацювання,
зокрема, з метою приведення у відповідність до положень Регламенту 765/2008
та Рішення 768/2008.
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