
Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальні вимоги до предметів та матеріалів,

що контактують з харчовими продуктами

Стаття 1. Мета, предмет і сфера застосування

1. Метою цього Закону є забезпечення ефективного функціонування

ринку предметів та матеріалів, що прямо чи опосередковано контактують з

харчовими продуктами, і в той же час забезпечення основи для гарантування

високого рівня захисту здоров’я та інтересів споживачів.

Цей закон України встановлює специфічні вимоги до обігу активних та

інтелектуальних предметів та матеріалів, що контактують з харчовими

продуктами.

2. Цей закон України поширюється на предмети та матеріали, в тому

числі на активні та інтелектуальні предмети та матеріали, призначені для

контакту з харчовими продуктами (тут і далі – предмети та матеріали),

розміщені на ринку України, які в готовому вигляді:

призначені для контакту з харчовими продуктами;

вже контактують з харчовими продуктами і були призначені для цієї

мети;

ймовірно можуть контактувати з харчовими продуктами або переносити

свої складові на харчові продукти за звичайних чи прогнозованих умов

використання.

3. Дія цього закону України не поширюється на:

предмети та матеріали, що постачаються як антикваріат;
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захисні матеріали або оболонки, зокрема, матеріали, що покривають

сирну кірку, м’ясні напівфабрикати або фрукти, які є частиною харчового

продукту і можуть споживатись разом з ним;

стаціонарне обладнання для громадського або особистого

водопостачання.

Стаття 2. Терміни та їх визначення

У цьому законі України терміни вживаються у такому значенні:

розміщення на ринку - володіння предметами та матеріалами з метою

продажу, пропозиції продажу або будь-якої іншої форми передачі на платній чи

безоплатній основі, а також сам продаж, розподіл та інші форми передачі;

активні предмети та матеріали, що контактують з харчовими

продуктами (тут і далі – активні предмети та матеріали) – предмети та

матеріали, призначені для продовження терміну зберігання товару або для

підтримки чи покращення стану упакованих харчових продуктів. Вони

розроблені таким чином, щоб включати в себе компоненти, що виділяють чи

поглинають речовини в або з упакованих харчових продуктів або

навколишнього середовища;

інтелектуальні предмети та матеріали, що контактують з харчовими

продуктами (тут і далі – інтелектуальні предмети та матеріали) – предмети

та матеріали, що контролюють стан упакованих харчових продуктів або

навколишнє середовище таких харчових продуктів;

компонент – окрема речовина або комбінація окремих речовин, які

викликають активні та/або інтелектуальні функції предметів чи матеріалів, в

тому числі продукти місцевих реакцій таких речовин; до компонентів не

відносяться пасивні частинки, наприклад, матеріали в які вони додаються або

включаються;

функціональний бар’єр – бар’єр, що складається з одного або більше

шарів матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, які забезпечують

відповідність готових предметів та матеріалів вимогам цього закону України;
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активні предмети та матеріали, що вивільняються – такі активні

предмети та матеріали, створені, щоб свідомо включати компоненти, які будуть

вивільнювати речовини в або на упакований харчовий продукт або навколишнє

середовище такого харчового продукту;

вивільнені активні речовини – речовини, призначені для вивільнення з

активних предметів та матеріалів, що вивільняються в або на упакований

харчовий продукт або навколишнє середовище такого харчового продукту і

виконання свого призначення в такому харчовому продукті;

підприємство – будь-яке підприємство, комерційне чи не комерційне,

державне чи приватне, що веде діяльність, яка відноситься до будь-якої стадії

виробництва, переробки та розподілу предметів та матеріалів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про

безпечність та якість харчових продуктів», «Про захист прав споживачів» та

«Про ветеринарну медицину».

Стаття 3. Загальні вимоги

1. Предмети та матеріали, в тому числі активні та інтелектуальні

предмети та матеріали, повинні виготовлятись відповідно до належної

виробничої практики таким чином, щоб за нормальних або прогнозованих умов

використання їх компоненти не потрапляли в харчові продукти в кількостях,

що можуть:

бути небезпечними для здоров’я людини або

спричиняти недопустимі зміни в складі харчового продукту або

погіршувати органолептичні властивості харчового продукту.

2. Маркування, реклама та представлення предметів та матеріалів не

повинні вводити споживачів в оману.

Стаття 4. Специфічні вимоги до активних та інтелектуальних

предметів та матеріалів

1. Відповідно до пунктів 2-3 частини першої статті 3, активні предмети та

матеріали можуть викликати зміни складу або органолептичних властивостей
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харчових продуктів за умов, що ці зміни відповідають положенням

законодавства України щодо безпечності харчових продуктів.

2. До прийняття додаткових правил стосовно активних та

інтелектуальних предметів та матеріалів, речовини, навмисне включені в склад

активних предметів та матеріалів, для вивільнення в харчові продукти чи

навколишнє середовище, повинні бути дозволеними і використовуватись згідно

з відповідними положеннями законодавства щодо харчових продуктів, і

повинні відповідати положенням цього Закону і пов’язаним з ними заходам.

3. Активні предмети та матеріали не повинні спричиняти зміни

органолептичних властивостей чи складу харчового продукту, наприклад,

приховувати псування харчового продукту, що може вводити споживачів в

оману.

4. Інтелектуальні предмети та матеріали не повинні надавати інформацію

про стан харчового продукту, яка може вводити споживачів в оману.

5. Активні та інтелектуальні предмети та матеріали, що вже контактують

з харчовими продуктами повинні бути належним чином промаркованими, щоб

дати змогу споживачеві розпізнати неїстівні частини.

6. Активні та інтелектуальні предмети та матеріали повинні бути

належним чином промаркованими, щоб вказати, що предмети та матеріали є

активними та/або інтелектуальними.

Стаття 5. Специфічні заходи для груп предметів та матеріалів

Для груп предметів та матеріалів, зазначених в Додатку 1, і, де необхідно,

до сполук таких предметів та матеріалів або до перероблених предметів та

матеріалів, що використовуються для виробництва таких предметів та

матеріалів можуть вживатись специфічні заходи або вноситись зміни.

До таких специфічних заходів можуть відноситись:

1) Список дозволених речовин для використання у виробництві предметів

та матеріалів;

2) Список(ки) дозволених речовин, що входять до складу активних чи

інтелектуальних предметів та матеріалів, що контактують за харчовими
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продуктами, або список(ки) активних чи інтелектуальних предметів та

матеріалів і, коли необхідно, специфічних умов використання таких речовин

та/або предметів та матеріалів, до складу яких вони входять;

3) стандарти чистоти для речовин, зазначених в пункті 1;

4) специфічні умови використання речовин, зазначених в пункті 1 та/або

предметів та матеріалів, в яких вони використовуються;

5) специфічні обмеження переміщення певних компонентів або груп

компонентів в складі або на поверхні харчового продукту, з урахуванням інших

можливих джерел впливу таких компонентів;

6) загальні обмеження переміщення компонентів в складі або на поверхні

харчових продуктів;

7) положення, направлені на охорону здоров’я людей від небезпек, що

виникають від перорального контакту з предметами та матеріалами;

8) інші правила для забезпечення відповідності положенням статей 3 та 4;

9) загальні правила для перевірки відповідності пунктам 1-8;

10) правила, що стосуються відбору проб та методів аналізу для перевірки

відповідності пунктам 1-8;

11) специфічні положення для забезпечення простежуваності предметів

та матеріалів, в тому числі положення стосовно тривалості зберігання записів

або положень, які за необхідності частково скасовують вимоги, зазначені в

статті 17;

12) додаткові положення щодо маркування активних та інтелектуальних

предметів та матеріалів;

13) положення, що вимагають створення і ведення загальнодоступного

реєстру дозволених речовин, процесів чи предметів чи матеріалів (далі -

реєстру);

14) специфічні процедурні правила, що адаптують, за необхідності,

процедуру, зазначену в статтях 8-12, або роблять її відповідною для отримання

дозволу для певних типів предметів та матеріалів та/або процесів, що

використовуються під час їх виробництва, в тому числі, за необхідністю,
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процедуру отримання індивідуального дозволу для речовин, процесів чи

предметів та матеріалів у відповідності з рішенням, що направляється заявнику.

Положення, які можуть вплинути на здоров’я громадян, повинні

прийматися після консультацій з центральним органом виконавчої влади з

питань охорони здоров`я.

Стаття 6. Перелік дозволених речовин, що можуть

використовуватись в активних та інтелектуальних компонентах

1. Тільки речовини, включені до списку дозволених речовин, можуть

використовуватись в компонентах активних та інтелектуальних предметів та

матеріалів.

2. У відступ від першого абзацу, наступні речовини можуть

використовуватись в компонентах активних та інтелектуальних предметів та

матеріалів без включення до списку дозволених речовин:

1) Вивільнені активні речовини і речовини, додані або включені такими

методами, як прививка або іммобілізація, як зазначено в пункті 2 частини

другої, повинні використовуватись у повній відповідності з положеннями

законодавства щодо безпечності харчових продуктів, і повинні відповідати

вимогам даного закону і, де прийнятно, пов’язаним з ним заходам.

Кількість вивільнених активних речовин не повинна враховуватись в

загальній кількості міграції речовин, у випадку якщо загальна гранична

міграція встановлена специфічними заходами для предметів, що контактують з

харчовими продуктами, в які включені компоненти.

2) Речовини, що підпадають під регулювання положень законодавства

щодо безпечності харчових продуктів, які додають або включають в активні

предмети та матеріали такими методами, як прививка або іммобілізація з метою

отримання технологічного ефекту в харчових продуктах;

Без суперечності частині першій статті 4 та статті 3 кількість вивільнених

активних речовин може перевищувати специфічні обмеження, встановлені для

такої речовини специфічними заходами для предметів, що контактують з



7
харчовими продуктами, в які включені компоненти за умови їх відповідності

положенням законодавства щодо безпечності харчових продуктів.

3) Речовини, що використовуються в компонентах, які не перебувають у

прямому контакті з харчовим продуктом або навколишнім середовищем

харчового продукту, і розділені з харчовим продуктом функціональним

бар’єром, за умови, що їх переміщення не повинно перевищувати 0,01 мг/кг за

результатами, отриманими зі статистичною достовірністю, за використання

стандартизованих методів аналізу, і вони не відносяться до жодної з наступних

категорій:

3.1) Речовини, класифіковані як «мутагенні», «канцерогенні» або

«токсичні для репродукції» відповідно до критеріїв, визначених

законодавством України щодо безпечності харчових продуктів.

3.2) Речовини навмисне зменшені до розміру часток, які проявляють

фізичні та хімічні властивості, що значно відрізняються від властивостей у

збільшеному вигляді.

Обмеження, встановлене в пункті 3 частини другої, завжди повинне

виражатись як концентрація речовин в харчовому продукті. Воно повинне

застосовуватись до груп речовин, структурно і токсикологічно пов’язаних,

зокрема, ізомерів або речовин з такою ж відносною функціональною групою.

Стаття 7. Список дозволених речовин

1. В списку дозволених речовин повинні бути зазначені:

1) аутентичність речовин(и);

2) функції речовин(и);

3) довідковий номер;

4) за необхідності, умови використання речовин(и) або компоненту;

5) за необхідності, обмеження та/або специфічні умови використання

речовин(и);

6) за необхідності, умови використання предметів та матеріалів, до яких

додається або в які включається речовина або компонент.
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2. Список дозволених речовин повинен бути складеним на основі заявок,

поданих відповідно до статті 9.

3. Кінцевий термін подачі заявок – 18 місяців з дня публікації керівництва

центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров`я з оцінки

безпечності речовин, що використовуються в активних та інтелектуальних

предметах та матеріалах.

Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я повинен

опублікувати вищезазначене керівництво не пізніше шести місяців після

публікації даного закону України.

4. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я

повинен зробити загальнодоступним реєстр всіх речовин, стосовно яких були

подані дійсні заявки, відповідно до частини 3 цієї статті.

5. Список дозволених речовин повинен бути затвердженим центральним

органом виконавчої влади з питань охорони здоров`я відповідно до процедури,

визначеної в статтях 10 та 11.

6. У випадку якщо заявник не надає додаткову інформацію у відповідь на

запит центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров`я у

встановлений період часу, речовина не буде розглядатись для включення в

список дозволених речовин, так як така заявка не може розцінюватись як

дійсна.

7. Для включення в список дозволених речовин нових речовин повинна

застосовуватись процедура, описана в статтях 9, 10 та 11.

Стаття 8. Загальні вимоги до отримання дозволу на речовини

1. Якщо список речовин, зазначених в пунктах 1-2 другого абзацу

частини першої статті 5, затверджений, будь-яка особа, що хоче отримати

дозвіл на включення речовини в цей список, повинна подати заявку у

відповідності до частини першої статті 9.

2. Речовина не може бути дозволена, доки не буде доведено, що під час її

використання в установлених умовах готовий предмет чи матеріал задовольняє

вимоги статі 3 або, де застосовується, статті 4.
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3. Для включення у список дозволених речовин, речовини, з яких

складаються компоненти активних та інтелектуальних предметів та матеріалів

повинні відповідати вимогам, зазначеним в статті 3 або, де застосовується,

статті 4 цього Закону.

Стаття 9. Заявка на включення речовини в список дозволених

речовин

1. Для отримання дозволу, зазначеного в частині першій статті 8,

застосовується наступна процедура:

1) в центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я

подається заявка, що супроводжується такою інформацією:

1.1) назва та адреса заявника;

1.2) технічна документація, що містить інформацію, зазначену в

керівництві для оцінки безпечності речовини, виданому міністерством охорони

здоров’я;

1.3) резюме технічної документації.

2) центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я

повинен підтвердити отримання заявки в письмовій формі протягом 14 днів

після отримання. В підтвердженні повинна бути вказана дата отримання заявки;

2. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я

затверджує керівництво з підготовки та подання на розгляд заявки на

включення речовини в список дозволених речовин.

Стаття 10. Висновок центрального органу виконавчої влади з питань

охорони здоров`я

1. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я

повинен надати свій висновок протягом 180 календарних днів з дати отримання

заявки стосовно відповідності речовини, що використовується в предметах та

матеріалах, в заданих умовах використання вимогам безпечності, зазначеним в

статті 3 або, де застосовується, статті 4.
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Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я може

продовжити період розгляду не більше, ніж на 180 календарних днів. В такому

випадку, центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я

повинен надати обґрунтування такого рішення заявнику.

2. За необхідності центральний орган виконавчої влади з питань охорони

здоров`я може звертатись до заявника з метою отримання детальної інформації,

що стосується заявки, в період, визначений центральним органом виконавчої

влади з питань охорони здоров`я. Якщо центральний орган виконавчої влади з

питань охорони здоров`я звертається до заявника за детальною інформацією,

період розгляду заявки, визначений в частині першій, повинен бути

подовжений до моменту отримання такої інформації. Строк також повинен

бути подовжений на період, що дає змогу заявнику підготувати усні чи

письмові пояснення.

3. Для підготовки висновку центральний орган виконавчої влади з питань

охорони здоров`я повинен:

підтвердити, що інформація та документи, надані заявником,

відповідають вимогам пункту 1 частини першої статті 9, і в разі підтвердження,

вважати заявку дійсною, і перевірити відповідність речовини вимогам

безпечності, зазначеним в статті 3 або, де застосовується, статті 4.

Інформувати заявника у разі визнання заявки недійсною.

4. У разі позитивного висновку про дозвіл на використання речовини,

висновок повинен містити:

позначення речовини, в тому числі її характеристики і

за необхідності, рекомендації, стосовно будь-яких умов чи обмежень

використання речовини та/або предмету чи матеріалу, в якому воно

використовується і

оцінку відповідності запропонованого методу дослідження речовини

цілям контролю.

5. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я

повинен надіслати свій висновок заявнику.
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6. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я

повинен оприлюднити свій висновок, після виключення з нього всієї

конфіденційної інформації відповідно до статті 20.

Стаття 11. Дозвіл

1. Надання дозволу на використання речовини повинне відбуватись у

вигляді прийняття специфічних заходів. Компетентний орган за необхідності,

повинен підготувати проект таких специфічних заходів, зазначених в статті 5,

для дозволу на використання речовини або речовин, на які був отриманий

висновок міністерства охорони здоров’я, і вказати або змінити умови її або їх

використання.

2. В проекті специфічних заходів повинні братись до уваги висновок

центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров`я, відповідні

положення законодавства та інші правові фактори, що мають відношення до

питання, що розглядається. У разі якщо проект специфічних заходів не

відповідає висновку центрального органу виконавчої влади з питань охорони

здоров`я, компетентний орган повинен без затримок надати пояснення щодо

невідповідностей. Якщо компетентний орган не має наміру готувати проект

специфічних заходів після отримання позитивного висновку міністерства

охорони здоров’я, він повинен без затримки надати заявнику пояснення.

3. Дозвіл у формі запровадження специфічних заходів, зазначених в

частині 1, повинен бути прийнятим відповідно до визначеної процедури.

4. Після надання дозволу на використання речовини у відповідності з цим

Законом, будь який оператор ринку харчових продуктів, що використовує

дозволену речовину або предмет чи матеріал, до складу якого входить

дозволена речовина, повинен дотримуватись всіх умов або обмежень,

визначених таким дозволом.

5. Заявник або будь-який оператор ринку харчових продуктів, що

використовує дозволену речовину або предмет чи матеріал, до складу якого

входить дозволена речовина, повинен без затримки інформувати Центральний

орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я щодо будь-якої нової
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наукової або технічної інформації, яка може вплинути на оцінку безпечності

дозволеної речовини для здоров’я людини. Після цього за необхідності,

Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я може

переглянути свою оцінку.

6. Надання дозволу не може впливати на цивільну та кримінальну

відповідальність жодного з операторів ринку харчових продуктів у відношенні

до дозволеної речовини, предмету чи матеріалу, до складу якого входить

дозволена речовина, і харчових продуктів, що контактують з такими

предметами та матеріалами.

Стаття 12. Зміна, призупинення та анулювання дозволу

1. Заявник або будь-який оператор ринку, що використовує дозволену

речовину або предмет чи матеріал, до складу якого входить дозволена речовина

може звернутись з заявою щодо зміни існуючого дозволу відповідно до

процедури, зазначеної в частині першій статті 9.

2. До заяви повинні додаватись такі документи:

посилання на первісну заявку;

технічна документація, що містить нові відомості, відповідно до

керівництва, зазначеного в частині другій статті 9;

повне нове резюме технічної документації стандартного зразка.

3. За власної ініціативи або відповідно до запиту компетентного органу

міністерство охорони здоров’я повинне визначити чи відповідає його висновок

або дозвіл вимогам цього Закону, відповідно до процедури зазначеної в статті

10 цього Закону.

4. Компетентний орган повинен без затримок ознайомитись з висновком

центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров`я і підготувати

до прийняття проект специфічних заходів.

5. В проекті специфічних заходів, що вносить зміни в дозвіл, повинні

бути чітко визначені за наявності будь-які необхідні зміни умов використання

та обмежень, визначених таким дозволом.
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6. Остаточний варіант специфічних заходів щодо зміни, призупинення

або анулювання дозволу повинен бути прийнятий, відповідно до визначеної

процедури.

Стаття 13. Адміністративна експертиза

Будь-яка діяльність або бездіяльність міністерства охорони здоров’я в

рамках повноважень, визначених цим законом України, може бути розглянута

компетентним органом з власної ініціативи або у відповідь на запит будь-якої

зацікавленої сторони.

З цією метою запит повинен бути надісланий компетентному органу

протягом 2 місяців з дати коли зацікавленій стороні стало відомо про таку

діяльність чи бездіяльність.

Компетентний орган повинен прийняти рішення протягом двох місяців,

вимагаючи від міністерства охорони здоров’я, за необхідності, відміни або

виправлення діяльності чи бездіяльності.

Стаття 14. Маркування

1. Без суперечності для специфічних заходів, зазначених в статті 5,

предмети та матеріали, які ще не контактують з харчовими продуктами, під час

розміщення на ринку повинні супроводжуватись:

1) словами «для контакту з харчовими продуктами» або спеціальним

позначенням щодо їх застосування, наприклад, «кавоварка», «винна пляшка»,

«столова ложка» або символом, за формою затвердженою Міністерством

охорони здоров’я України;

2) за необхідності, спеціальною інструкцією для правильного і безпечного

використання;

3) назвою або торговою маркою, і в будь-якому випадку, юридичною

адресою або адресою виробничих потужностей, переробного підприємства або

дистриб’ютора, відповідального за розміщення на ринку;

4) належним маркуванням або позначенням для забезпечення

простежуваності предметів та матеріалів, відповідно до статті 17.
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5) для активних предметів та матеріалів – інформацією щодо дозволеного

використання та іншою відповідною інформацією такою, як назва і кількість

речовин, що виділяються активним компонентом, щоб оператори ринку

харчових продуктів, які використовують дані предмети та матеріали могли

забезпечити відповідність з будь-якими іншими відповідними положеннями

законодавства, що застосовуються до харчових продуктів, включаючи

положення щодо маркування харчових продуктів.

6) для забезпечення ідентифікації споживачем неїстівних частин, активні

та інтелектуальні предмети та матеріали або їх частини повинні бути

маркованими щоразу, коли вони сприймаються як їстівні:

6.1) словами «НЕ ЇСТИ» і

6.2) завжди, де це технічно можливо, символом, за формою затвердженою

Міністерством охорони здоров’я України;

2. Інформація, зазначена в пункті 1 частини першої, однак, не повинна

бути обов’язковою для будь-яких матеріалів, які за своїми характеристиками

чітко призначені для контакту з харчовими продуктами.

3. Інформація, зазначена в частині першій повинна бути помітною, чіткою

і такою, що не витирається.

4. Інформація, зазначена в пункті 6 частини першої повинна бути

надрукована символами розміром не менше, ніж 3 мм;

5. Заборонено роздрібну торгівлю предметами та матеріалами, якщо

інформація, зазначена в пунктах 1, 2 та 5 частини першої, не надана

українською мовою, а у разі необхідності додатково також іншими мовами.

6. Частина 5 не повинна перешкоджати маркуванню кількома мовами.

7. На етапі роздрібної торгівлі інформація, визначена частиною 1,

повинна бути зазначеною на:

1) предметах та матеріалах або на їх упаковці;

2) етикетках, прикріплених до предметів та матеріалів або до їх упаковки;

3) чітко помітній для споживача бирці в безпосередній близькості від

предметів та матеріалів; однак, для інформації, зазначеній в пункті 3 частини

першої, даний варіант можливий лише якщо з технічних причин така
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інформація або етикетка з нею не може бути прикріплена до предмету чи

матеріалу на стадії виробництва чи продажу.

8. На стадіях продажу, за виключенням роздрібної торгівлі, інформація,

визначена частиною 1, повинна бути зазначеною на:

1) супроводжуючих документах або

2) етикетках або упаковках або

3) самих предметах та матеріалах.

9. Інформація, визначена в пунктах 1 та 2 частини першої, повинна

обмежуватись предметами та матеріалами, які відповідають:

1) критеріям, зазначеним в статті 3 або, де застосовується, статті 4;

2) специфічним заходам, визначеним в статті 5 або, за їх відсутності,

положенням законодавства України щодо безпечності харчових продуктів.

Стаття 15. Декларування відповідності і пов’язані з нею додаткові

документи

1. Специфічні заходи, зазначені в статті 5 повинні передбачати, що

предмети та матеріали, на які поширюються ці заходи, супроводжуються

письмовою декларацією відповідності застосовуваним до них правилам.

2. Відповідна документація повинна бути наявною для підтвердження

такої відповідності. За вимогою, документація повинна надаватись

компетентним органам.

3. На стадіях продажу, крім місць продажу кінцевим споживачам, активні

та інтелектуальні предмети та матеріали, незалежно від того, чи перебувають

вони в контакті з харчовими продуктами або компоненти, призначені для

виробництва таких предметів та матеріалів, або речовини, призначені для

виробництва таких компонентів, повинні супроводжуватись письмовою

декларацією відповідності.

4. Декларація, зазначена в частині третій, повинна бути складена

оператором ринку харчових продуктів і повинна містити інформацію, зазначену

в Додатку 2.
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5. Для підтвердження того, що активні та інтелектуальні предмети та

матеріали і компоненти, призначені для виробництва таких предметів та

матеріалів відповідають вимогам цього закону України оператор ринку повинен

забезпечити доступність відповідних документів національним компетентним

органам за їх запитом.

Такі документи повинні містити інформацію щодо відповідності та

ефективності активних чи інтелектуальних предметів чи матеріалів, умови та

результати випробувань або підрахунки або інші досліди, і підтвердження

безпечності або аргументоване демонстрування відповідності.

Стаття 16. Простежуваність

1. Потрібно забезпечити простежуваність на всіх стадіях виробництва,

переробки та розподілу предметів та матеріалів, щоб полегшувати контроль,

вилучення непридатних харчових продуктів, інформування споживачів та

розподіл відповідальності.

2. З урахуванням технологічних можливостей, оператори ринку харчових

продуктів повинні запровадити системи та процедури для ідентифікації

підприємств, від яких та яким постачаються предмети та матеріали і, де це

необхідно, речовини, що використовуються в виробництві предметів та

матеріалів, на які поширюється цей Закон. Дана інформація повинна бути

надана на вимогу компетентних органів.

3. Предмети та матеріали, розміщені на ринку, повинні підлягати

ідентифікації відповідною системою, яка забезпечує простежуваність шляхом

маркування або відповідної документації чи інформації.

Стаття 17. Захисні заходи

1.Коли будь-яка зацікавлена сторона в результаті отримання нових даних

або перегляду наявної інформації має достатні підстави для висновку, що

використання предмету чи матеріалу загрожує здоров’ю людини, хоча такі

предмети та матеріали відповідають вимогам специфічних заходів,

центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я може
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тимчасово призупинити або заборонити застосування положень, що

розглядаються.

2. Компетентний орган повинен якомога швидше розглянути, коли це

доцільно, після отримання висновку центрального органу виконавчої влади з

питань охорони здоров`я, підстави, наведені зацікавленими сторонами,

зазначеними в частині першій даної статті, і без затримок надати своє рішення і

прийняти відповідні заходи.

3. Якщо Компетентний орган вважає за необхідне внести зміни до

відповідних специфічних заходів для подолання проблем, зазначених в частині

першій,і для забезпечення охорони здоров’я, такі зміни повинні бути внесені

відповідно до визначеної процедури.

Стаття 18. Доступ громадськості

1. Заявки на затвердження, додаткова інформація від заявників та

висновки центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров`я, за

винятком конфіденційних даних, повинні бути доступними для громадськості.

2. Якщо до центрального органу виконавчої влади з питань охорони

здоров`я надходить запит щодо отримання доступу до документів, що

знаходяться в його володінні, від установи, якщо не відомо, чи підлягає цей

документ розголошенню, чи ні, міністерство охорони здоров’я повинне

проконсультуватись з установою для того, щоб прийняти рішення, яке не

поставить під загрозу конфіденційність інформації.

Стаття 20. Конфіденційність

1. Заявник може вказати, яка інформація, надана відповідно до частини

першої статті 9, частини другої статті 10 та частини другої статті 12 повинна

розглядатись як конфіденційна на тій підставі, що її розголошення може

значною мірою вплинути на конкурентоспроможність виробника. В такому

випадку повинні бути приведені обґрунтування, що піддаються перевірці.

2. Інформація, наведена нижче, не може вважатись конфіденційною:

1) назва та адреса заявника та хімічна назва речовини;



18
2) інформація, що має безпосереднє відношення до оцінки безпечності

речовини;

3) метод або методи аналізу.

3. Компетентний орган повинен визначити після консультації з

заявником, яка інформація повинна вважатися конфіденційною, і повинен

повідомити заявника та міністерство охорони здоров’я про своє рішення.

4. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров`я

повинен надавати всю наявну у нього інформацію за запитом компетентному

органу.

5. Компетентний орган та центральний орган виконавчої влади з питань

охорони здоров`я повинні приймати необхідні дії для забезпечення належної

конфіденційності інформації, отриманої ними відповідно до цього Закону, за

виключенням інформації, яка повинна бути доступною для громадськості, якщо

цього вимагають обставини з метою захисту здоров’я людей.

6. Якщо заявник відкликає або відкликав заявку, центральний орган

виконавчої влади з питань охорони здоров`я та компетентний орган повинні

дотримуватись політики конфіденційності по відношенню до комерційної та

виробничої інформації, наданої в їх розпорядження, в тому числі дані

досліджень і інформації, стосовно конфіденційності якої компетентний орган

не згоден з заявником.

Стаття 21. Спільне використання наявної інформації

Інформація, включена в заявку, подану відповідно до частини першої

статті 9, частини другої статті 10 та частини другої статті 12 може бути

використана в інтересах інших заявників за умови, якщо міністерство охорони

здоров’я вирішить, що речовина є тією ж самою, по відношенню до якої була

подана перша заявка, включаючи ступінь чистоти та характер домішок, і якщо

інший заявник отримав згоду від першого заявника на використання такої

інформації.

Стаття 22. Державний контроль
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1. Компетентний орган повинен організовувати державний контроль для

забезпечення виконання положень цього Закону згідно з відповідними

положеннями законодавства відносно державного контролю безпечності

харчових продуктів та кормів.

2. Компетентний орган та центральний орган виконавчої влади з питань

охорони здоров`я затверджують спільним наказом правила з відбору зразків та

проведення лабораторних досліджень з метою сприяння скоординованому

підходу до застосування частини першої цієї статті.

Стаття 23. Перехідні положення

Предмети та матеріали, розміщені на ринку на законних підставах, до дня

набуття чинності даного Закону можуть знаходитись в обігу до закінчення їх

запасів у операторів ринку.

Стаття 24. Набуття чинності

1. Цей закон України набуває чинності через 180 днів після його

опублікування, крім статті 17, яка набирає чинності через 2 роки після

прийняття даного Закону.

2. Стаття 6, набуває чинності з дати створення списку дозволених

речовин.

3. До дати створення списку дозволених речовин, вивільнені активні

речовини повинні бути дозволеними і використовуватись згідно з відповідними

положеннями законодавства України щодо безпечності харчових продуктів.

4. Розміщення на ринку активних та інтелектуальних предметів та

матеріалів, маркування яких відповідає вимогам Технічного регламенту щодо

правил маркування харчових продуктів до набуття чинності цього Закону

дозволено до закінчення запасів таких товарів у операторів ринку.
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5. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у

відповідність з нормами цього Закону вони застосовуються у частині, що не

суперечить цьому Закону.

Президент України                                                                           В.Ф. Янукович



Додаток 1

до Закону України

«Про загальні вимоги до предметів

 та матеріалів, що контактують

 з харчовими продуктами»

Перелік

груп предметів та матеріалів, на які можуть поширюватись

специфічні заходи

1. Активні та інтелектуальні предмети та матеріали

2. Клей

3. Кераміка

4. Корок

5. Гума

6. Скло

7. Іонообмінні смоли

8. Метали та сплави

9. Папір та картон

10. Пластик

11. Друкарські фарби

12. Регенерована целюлоза

13. Силікон

14. Текстиль

15. Лаки та покриття

16. Віск

17. Дерево



Додаток 2

до Закону України

«Про загальні вимоги до предметів

 та матеріалів, що контактують

 з харчовими продуктами»

Декларація відповідності

Письмова декларація, зазначена в статті 12 повинна містити наступну

інформацію:

1.Назва та адреса оператора ринку харчових продуктів, що видає

декларацію відповідності.

2. Назву та адресу оператора ринку, що виробляє або імпортує активні та

інтелектуальні предмети та матеріали або компоненти, призначені для

виробництва таких предметів чи матеріалів, або речовини, призначені для

виробництва таких компонентів.

 3. Назву активних та інтелектуальних матеріалів та компонентів,

призначених для виробництва таких предметів та матеріалів, або речовин,

призначених для виробництва таких компонентів.

4. Дату декларування відповідності.

5. Підтвердження того, що активний чи інтелектуальний предмет чи

матеріал відповідає положенням цього Закону, і, за необхідності, специфічним

заходам.

6. Відповідна інформація стосовно речовини, що входить до складу

компонентів, щодо яких в цьому Законі і в законодавстві щодо безпечності

харчових продуктів є певні обмеження; де прийнятно, специфічні критерії

чистоти, згідно з відповідними нормами законодавства щодо безпечності

харчових продуктів, і назва і кількість речовини, вивільненої активним

компонентом, щоб дати змогу операторам ринку харчових продуктів

забезпечити відповідність таким обмеженням.
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7. Відповідна інформація щодо відповідності та ефективності активних чи

інтелектуальних предметів чи матеріалів.

8. Особливі умови використання компонентів:

група або групи предметів та матеріалів, в які компонент може бути

доданим або включеним;

умови використання, необхідні для досягнення бажаного результату;

9. Особливі умови використання предметів або матеріалів, такі як:

тип або типи харчових продуктів для контакту з такими предметами та

матеріалами;

час, температура обробки та зберігання в контакті з харчовим продуктом;

відношення поверхні харчового продукту, що контактує з таким

предметом або матеріалом, до об’єму, що використовується для встановлення

відповідності предметів чи матеріалів;

10. За умов використання функціональних бар’єрів, підтвердження, що

активний чи інтелектуальний предмет чи матеріал задовольняє вимоги першого

і другого абзаців пункту 3 частини другої статті 6 цього Закону.

11. Письмова декларація повинна дати змогу легко ідентифікувати

активні і інтелектуальні предмети та матеріали або компоненти чи речовини, на

які видана декларація і повинна бути поновлена, коли істотні зміни у

виробництві призводять до зміни поширення або коли з’являється нова наукова

інформація.


