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До законопроекту реєстр. № 6248

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні
26 січня 2022 року розглянув проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо харчових продуктів та інших об'єктів санітарних
заходів» (реєстр. № 6248), поданий Кабінетом Міністрів України, і відзначив
наступне.
Мета законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є
удосконалення чинного законодавства у сфері безпечності та якості харчових
продуктів, кормів, здоров'я та благополуччя тварин та його гармонізації з
законодавством Європейського Союзу.
Законопроектом передбачається:
запровадження нових визначень: «фальсифікований харчовий продукт»,
«харчове шахрайство», «веганський харчовий продукт», «вегетаріанський
харчовий продукт», «імітаційний харчовий продукт», ремісничий харчовий
продукт та встановлення особливих вимог щодо маркування і реалізації таких
харчових продуктів;
удосконалення чинних норм законодавства щодо діяльності операторів
ринку, яка пов'язана з виробництвом та/або введенням в обіг харчових продуктів
тваринного походження;
створення переліку об’єктів санітарного захисту, таких як: харчові
добавки, ароматизатори, харчові ензими, новітні харчові продукти, води
природні мінеральні тощо;
запровадження проведення наукової (експертної) оцінки безпечності
об’єкта санітарних заходів;
здійснення перевірок уповноважених осіб, уповноважених акредитованих
лабораторій, референс-лабораторій з боку компетентного органу;
посилення вимоги безпосереднього допуску до виробництва харчових
продуктів персоналу, який має медичні протипоказання;
впровадження рейтингу дотримання загальних гігієнічних вимог
закладами громадського харчування та роздрібної торгівлі харчовими
продуктами. Це дасть можливість споживачу бути вчасно поінформованим про
результати державного контролю (нагляду) та робити свідомий вибір щодо
отримання послуг;

удосконалення чинних норм стосовно видачі, відмови у видачі,
анулювання, тимчасового припинення, переоформлення, поновлення дії
експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність,
пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного
походження;
забезпечення належної простежуваності харчових продуктів відповідно до
вимог регламенту ЄС №178/2002 (оператори ринку мають забезпечити
виконання вимог щодо простежуваності на всіх етапах виробництва й реалізації
харчового продукту. Вони повинні запровадити системи і процедури з
отримання інформації про операторів, які постачають харчові продукти, і не
лише про них. Передбачено також отримання інформації про тварин,
призначених для виробництва харчових продуктів, або речовин, що входять у
харчові продукти. Така інформація повинна надаватися на вимогу
компетентного органу);
посилення відповідальності за порушення вимог харчового законодавства.
Ухвалення законопроекту, як зазначається в пояснювальній записці, буде
сприяти реалізації зобов’язань нашої держави взятих в рамках виконання
міжнародних угод, в тому числі Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Угоди СОТ про
застосування санітарних та фітосанітарних заходів.
Під час обговорення. народними депутатами України – членами Комітету
були висловленні зауваження до проекту Закону України реєстр. № 6248. Так,
було зазначено, що для відповідності законодавству ЄС, внесення змін потребує
щонайменше десять законів (в законопроекті внесяться зміни лише в чотири),
Крім того, народні депутати звернули увагу на те, що якщо змінюється,
норма в одному законі, то така сама норма повинна змінюватися і в інших
законах (наприклад, що стосується видачі експлуатаційних дозволів для
потужностей – аналогічні зміни потрібно внести в Закони України «Про корми»
та «Про побічні продукти»).
Також, вводиться процедура включення в Перелік харчових добавок і
ароматизаторів (без досліджень їх безпечності і без державної реєстрації). Цей
крок суперечить вимогам законодавства ЄС та вводиться обов’язок забезпечення
«простежуваності» для харчових продуктів рослинного походження (тоді як в
ЄС такий обов’язок стосується виключно харчових продуктів тваринного
походження). Продукція рослинництва (картопля, чай, гречка тощо) – це
продукція з низьким ризиком для здоров’я людини. Тому в країнах ЄС для такої
продукції не вимагається впровадження системи «простежуваності».
Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 26.11.2021 р.
висловлює зауваження до законопроекту.
Комітет з питань екологічної політики та природокористування у своєму
рішенні (№ 105/8 від 17.11.2021) зазначає про відсутність зауважень і пропозицій
до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо харчових
продуктів та інших об'єктів санітарних заходів (реєстр № 6248) і рекомендує за
результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом у своєму
висновку від 30.11.2021 зазначає, що проект Закону України реєстр. № 6248 не
суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської
інтеграції.
Міністерство економіки України, Міністерство охорони здоров’я України
підтримують законопроект і просять сприяти включенню зазначеного проекту
Закону до порядку денного поточної сесії Верховної Ради України та
якнайшвидшому його розгляду Верховною Радою України.
До Комітету надійшли листи від Держпродспоживслужби (№ 24.1-5/11448
від 22.11.2021), головного експерту з питань законодавства у сфері ветеринарії
та безпечності харчових продуктів Проєкту ЄС Тоні Віла (№ 357 від 23.11.2021),
Громадської ради при Держпродспоживслужбі (№ 19 від 23.11.2021) про
підтримку зазначеного законопроекту.
Американська торговельна палата, Європейська бізнес асоціація, Ліга
виробників харчових продуктів, Спілка молочних підприємств України, Спілка
українських підприємців не підтримують законопроект та зазначають
необхідність його кардинального доопрацювання.
З урахуванням проведеного обговорення, Комітет рекомендує Верховній
Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів» (реєстр.
№ 6248), за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Співдоповідачем на пленарному засіданні сесії Верховної Ради України
при розгляді законопроекту визначити Голову Комітету Верховної Ради України
з питань аграрної та земельної політики Сольського М.Т.
Голова Комітету
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