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Реалізація завдань, передбачених Угодою про асоціацію України з Європей-
ським Союзом, — один із головних пріоритетів роботи Уряду. Що дає нам 
Угода? Так, зона вільної торгівлі з ЄС відкрила для України найбільший у сві-
ті ринок з понад 500 мільйонів споживачів, вартістю понад 13000 мільярдів 
євро і середнім доходом на душу населення 25700 євро. Але не менш важ-
ливо те, що ця Угода закладає чітку систему єдиних для всіх норм і правил, 
і тільки їх виконання чи невиконання відкриває чи закриває для підприєм-
ця це величезне вікно можливостей.

Єдині правила і грамотне ведення бізнесу — ось, чого вчить нас Угода про 
асоціацію з ЄС. Правила непрості, це величезний доробок норм, вимог, показників тощо. Вести справи і тор-
гувати за цими правилами доведеться вчитися і, безумовно, «Енциклопедія з експортування в ЄС» стане у 
цьому в нагоді.

Економічне зростання потрібне зараз Україні, як повітря. Без відновлення економічного зростання ми ніколи 
не станемо на власні ноги. Нам треба знайти своє місце на глобальному ринку та забезпечити перехід від си-
ровинно орієнтованої економіки до створення високої доданої вартості. Зробити це можуть насамперед най-
динамічніші підприємства, які в умовах жорсткої конкуренції прокладають шлях на європейські ринки. На них 
сьогодні наші найбільші сподівання.

Володимир ГРОЙСМАН 
прем’єр-міністр України
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Поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС (ПВЗВТ), як частина 
Угоди про асоціацію, відкрила Україні великі можливості: збільшення експор-
ту  та  імпорту, зростання ВВП і загальне підвищення добробуту.  Зона віль-
ної торгівлі чинна, ці двері до найбільшого світового ринку для України вже 
відчинені. Бракує малого – увійти, зробити Угоду про асоціацію реальною.

На жаль, нам часто просто не вистачає знань, щоб скористатися тим, що маємо. 

Дуже серйозне завдання — зробити так, щоби бізнес не змарнував можли-
вості зони вільної торгівлі з ЄС. Якщо великі компанії більш-менш підготува-
лися до роботи в умовах ЗВТ, то малому і середньому бізнесу часто бракує 

досвіду і допомоги. «Енциклопедія з експортування в ЄС на засадах ПВЗВТ» надає таку допомогу. Цей ґрунтов-
ний довідник орієнтує щодо численних правових і законодавчих вимог до експортування в ЄС, подає інформа-
цію про конкретні товари, які можуть експортуватися з України в ЄС в рамках ПВЗВТ.

Євроінтеграція — широке поняття. Воно означає, насамперед, внутрішні зміни і рух вперед. Уряд, зі свого боку, 
працюватиме над втіленням нагальних реформ і створенням потрібної інституційної бази, справа підприєм-
ців — вивчати й рухатись  на новий ринок, наповнити зону вільної торгівлі з ЄС справжнім, практичним змістом 
корисним для себе і для держави Україна.

Іванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ 
віце-прем’єр-міністр із питань європейської  

та євроатлантичної інтеграції України
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Шановний раднику з експорту, представник організації з підтримки бізне-
су, підприємцю, 

Відколи 1 січня 2016 року набула чинності поглиблена і всебічна зона віль-
ної торгівлі (ПВЗВТ), Європейський Союз – найбільший у світі ринок, на яко-
му понад 500 мільйонів споживачів і 21 мільйон компаній – відкрився для 
України! Я глибоко вірю, що це прискорить економічне зростання України, 
створюватиме нові робочі місця і можливості для підприємців, підвищува-
тиме стандарти на товари і послуги, поліпшуватиме захисту споживачів. Утім 
це станеться не одразу: щоб скористатися з усіх переваг, які надає ПВЗВТ, 

українські компанії повинні вміти змінюватися та пристосовуватися до нових правил підприємництва. Я розу-
мію, що процес підготування, планування та розроблення стратегій для застосування ПВЗВТ, може бути важким 
для українських компаній. 

Саме тому Посольство Королівства Нідерландів, разом з місцевими торговельно-промисловими палатами, рад-
никами з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, консультантами компанії «CTA» і посольством 
Великої Британії, проводили останні два роки семінари про ПВЗВТ у 18 обласних центрах. Експерти пояснювали 
українським малим і середнім підприємцям як найліпше підготуватися до змін і можливостей, які принесе ПВЗВТ.

На цих семінарах ми часто чули від регіональних торгових палат і українських підприємців побажання мати біль-
ше ґрунтовної інформації про експортування в ЄС в їхніх конкретних галузях. 

У відповідь на такі побажання розроблено цю Енциклопедію, щоб паралельно з низкою підготовчих тренінгів, 
зробити все можливе на допомогу українським малим і середнім підприємствам успішно експортувати в ЄС. Ми 
віримо, що це зміцнить українсько-голландські економічні відносини. 

Попри нинішні економічні труднощі, ці відносини розвивалися роками. Нідерланди залишаються третім най-
більшим прямим інвестором в Україні та входять до першої десятки країн ЄС, імпортно-експортних партнерів 
України. Країна також – другий найбільший імпортер українських аграрних продуктів. 250 голландських ком-
паній  активно працюють в Україні в багатьох різних галузях. Вони охоплюють агропродовольчий сектор, са-
дівництво, транспорт і логістику, консалтинг, будівництво та інфраструктуру, машинобудування, енергетику 
(поновлюваних ресурсів), інформаційні послуги та водне господарство. Опис голландських компаній в Україні 
– ймовірних майбутніх бізнес-партнерів – можна знайти в базі даних «Orange Directory» в інтернеті за адресою 
orange-directory.com.ua.

Дозвольте мені закінчити згадкою про нашу спільну місію. Наше Посольство і ваша організація з підтримки біз-
несу разом працюють над важливим завданням: заохочувати і полегшувати наші економічні відносини, особли-
во зараз, у ці важкі часи. Я твердо вірю, що є тільки один правильний вибір: реформи. ПВЗВТ може слугувати до-
рожньою картою для трансформації та модернізації України, її інститутів та економіки. Це принесе користь усім 
нам: усім голландцям, усім європейцям і, найголовніше, всім українцям!

Кейс КЛОМПЕНХАУВЕР
Посол Королівства Нідерландів
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Дорогий читачу Енциклопедії, 

Я хочу привітати вас із тим, що віднині ви маєте в своєму розпорядженні цін-
ний робочий інструмент. 

Цей дуже практичний, орієнтований на бізнес посібник містить інструкції 
з впровадження положень Угоди про асоціацію Україна - ЄС щодо вільної 
торгівлі. Він призначений полегшити роботу експортерів і консультантів з 
експортування. Посібник роз’яснює розділ Угоди про поглиблену та всебіч-
ну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) і ясно демонструє потенційний позитивний 
ефект для української економіки. 

Якщо висловлюватись образно, ринок ЄС – це передпокій будинку, до якого Україна жадає увійти. 27 червня 
2014 Україні дали ключ від парадних дверей цього будинку, він у розділі про ПВЗВТ Угоди про асоціацію. Але, 
щоб відчинити двері, самого ключа замало. Щоб відкрити двері до кімнати ЄС, а через неї – до численних неза-
чинених суміжних кімнат (якщо й далі послуговуватись будівельною термінологію) – йдеться про ринки інших 
країн та регіонів, з якими ЄС торгує вільно, ключ треба вставити в замок і повернути. Ця енциклопедія пояснює, 
як повернути ключ у складному замку, що символізує правила зовнішньої торгівлі ЄС. 

Гадаю, консультанти з експорту завжди триматимуть під рукою цей простий у використанні путівник по пра-
вилах ЄС і звертатимуться до нього щоразу, отримавши запит від національного виробника, пов’язаний з екс-
портуванням в ЄС. Передбачена також електронна версія енциклопедії, яка, без сумніву, зробить користування 
нею ще зручнішим, отож допоможе зберегти час, необхідний для задоволення потреб потенційних експортерів. 

Випуск цього посібника за підтримки уряду Нідерландів – ще один приклад твердості намірів наших партнерів 
з ЄС щодо поглиблення відносин між нашими державами. 

Я вірю, що Енциклопедія розширить ваші можливості, досвідчені експерти торгово-промислових палат, Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі, а також інших пов’язаних із зовнішньою торгівлею установ, щоб до-
помагати українським виробникам успішно експортувати до країн ЄС в рамках ПВЗВТ, і примножувати вигоди, 
які повинна отримати Україна від Угоди про асоціацію. 

Відчинімо ж належно двері до жаданого будинку з допомогою цієї книги.  

Геннадій ЧИЖИКОВ,
Президент

Торгово-промислової палати України



10  

ЗМІСТ

ПРОПЕДІЯ

Розділ I: Перспективи експорту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Україна та Європейський Союз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Про Європейський Союз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Європейський Союз – головні факти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Огляд ПВЗВТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Розділ II: Експортувати в ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Експортувати в ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Доступ до ринку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Нормативні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Ринкові та споживчі вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Розділ III: Як користуватися Енциклопедією з експортування в ЄС на засадах ПВЗВТ . . 45

Наявна інформація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Як користуватися Мікропедією . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Як користуватися Макропедією . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Розділ IV: Інші джерела інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Контакти і джерела інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

МІКРОПЕДІЯ

Розділ I: Загальний огляд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Розділ II: Зведення українського експорту в ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Розділ III: Нормативні вимоги для експортування в ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Розділ IV:  Інші джерела інформації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203



11Як користуватися макропедією  215

МАКРОПЕДІЯ
Як користуватися макропедією  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Список продукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Розділ I: Живі тварини; продукти тваринного походження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 

1 Живі тварини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

2 М’ясо та їстівні субпродукти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

3 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

4 Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти тваринного 
походження, в іншому місці непойменовані . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

5 Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Розділ II: Продукти рослинного походження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

6 Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і 
декоративна зелень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

7 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

8 Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

9   Кава, чай, мате, або парагвайський чай, прянощі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

10 Зернові культури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

11 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; крохмалі, інулін; пшенична клейковина . . 425

12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; 
солома і фураж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

13 Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

14  Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, 
в іншому місці не зазначені . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Розділ III: Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти 
їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного 
походження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

  15 Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові 
жири; воски тваринного або рослинного походження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

Розділ IV: Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; 
тютюн та його замінники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

16 Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних . . . 535

17 Цукор і кондитерські вироби з цукру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

18 Какао та продукти з нього . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

19 Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні 
кондитерські вироби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594

20 Продукти переробки  овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

21 Різні харчові продукти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636

22 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664



12  

23 Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690

24 Тютюн та промислові замінники тютюну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707

Розділ V: Мінеральні продукти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717

25 Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719

26 Руди, шлаки та зола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743

27 Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні . . . . . . . . 754

Розділ VI: Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей  промисловості . . . . . . . . . 767

28 Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, 
рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769

29 Органічні хімічні сполуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783

30 Фармацевтична продукція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797

31 Добрива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817

32 Екстракти дубильні або барвні ; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні 
матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики, чорнило, туш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828

33 Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні препарати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841

34 Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, воски штучні 
та  готові , суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, 
пластилін, «стоматологічний віск» і суміші  на основі гіпсу для стоматології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855

35 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872

36 Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали . . . 889

37 Фотографічні або кінематографічні товари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899

38 Різноманітна хімічна продукція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909

Розділ VII: Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та 
вироби з них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927

39 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929

40 Каучук, гума та вироби з них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946

Розділ VIII: Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне та штучне хутро 
та вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та 
аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку) . . . 963

41 Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) та шкіра вичинена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965

42 Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; 
вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979

43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994

Розділ IX: Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та вироби з 
нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; кошикові та 
інші плетені вироби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007

44 Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1009

45 Корок та вироби з нього . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1026



1345 Корок та вироби з нього 1026

46 Вироби із соломи, трави еспарто та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; 
кошикові вироби та плетені вироби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1039

Розділ X: Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; 
папір або картон, одержані з відходів та макулатури; папір, картон та вироби 
з них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051

47 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон з повторно 
перероблених відходів і макулатури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1053

48 Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1063

49 Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; 
рукописи або машинописні тексти та плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1076

Розділ XI:  Текстильні матеріали та текстильні вироби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085

50 Шовк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1087

51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1098

52 Бавовна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1112

53 Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1125

54 Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних 
матеріалів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1137

55 Синтетичні або штучні штапельні волокна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1148

56 Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них . .1160

57 Килими та інші текстильні покриття для підлоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1176

58 Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; гобелени; оздоблювальні 
матеріали; вишивка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1188

59 Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення  1199

60 Трикотажні полотна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1211

61 Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1222

62 Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1234

63 Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувались; ганчір’я . . . .1245

Розділ XII: Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, стеки, 
батоги та їх частини; пір’я оброблене і вироби з нього; штучні квіти; вироби з 
волосся людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259

64 Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1261

65 Головні убори та їх частини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1273

66 Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх 
частини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1285

67 Оброблені пір’я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1297

Розділ XIII: Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних 
матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307

68 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1309



14  

69 Керамічні вироби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1320

70 Скло та вироби із скла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1334

Розділ XIV: Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 
напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані 
дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1349

71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні 
метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети. . . . . . . . . . . . . . .1351

Розділ XV: Недорогоцінні метали та вироби з них. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365

72 Чорні метали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1367

73 Вироби з чорних металів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1380

74 Мідь і вироби з  неї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1400

75 Нікель і вироби з нього . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1414

76 Алюміній і вироби з нього . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1428

78 Свинець і вироби з нього . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1445

79 Цинк і вироби з нього. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1458

80 Олово і вироби з нього . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1471

81 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1482

82 Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини  
з недорогоцінних металів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1495

83 Інші вироби з недорогоцінних металів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1505

Розділ XVI: Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; 
їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура 
для запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини  
та приладдя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519

84 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1521

85 Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку; 
телевізійна апаратура для запису та  відтворення зображення і звуку,  їх частини  та приладдя . . . . . . . .1539

Розділ XVII: Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби і 
пов’язані з транспортом пристрої та обладнання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1561

86 Залізничні або трамвайні локомотиви, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання 
та пристрої для залізничних або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі 
електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1563

87 Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини 
та обладнання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1576

88 Літальні апарати, космічні апарати  та їх частини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1587

89 Судна, човни та інші плавучі засоби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1589



1545 Корок та вироби з нього 1026

Розділ XVIII: Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, 
контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні; годинники всіх 
видів; музичні інструменти; їх частини та приладдя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607

90 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, 
прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1609

91 Годинники всіх видів та їх частини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1625

92 Музичні інструменти; частини та приладдя до них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1639

Розділ XIX: Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1651

93 Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1653

Розділ XX: Різні промислові товари. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1663

94 Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі 
меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, 
табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1665

95 Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини і приладдя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1681

96 Різні готові вироби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1697

Розділ XXI: Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат. . . . . . . . . . 1709

97 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1711

 

Автори. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1723





ПРОПЕДІЯ





19ПРОПЕДІЯ

ПРОПЕДІЯ
ЗМІСТ

Розділ I: Перспективи експорту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Україна та Європейський Союз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Про Європейський Союз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Європейський Союз – головні факти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Огляд ПВЗВТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Розділ II: Експортувати в ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Експортувати в ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Доступ до ринку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Нормативні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Ринкові та споживчі вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Розділ III: Як користуватися Енциклопедією з експортування в ЄС на засадах ПВЗВТ . . 45

Наявна інформація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Як користуватися Мікропедією . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Як користуватися Макропедією . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Розділ IV: Інші джерела інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Контакти і джерела інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58





Розділ I:  
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТУ



22 ПРОПЕДІЯ

УКРАЇНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Короткий огляд зовнішньої торгівлі
Європейський Союз є найбільшим торговим партнером України. Середньоарифметичний обсяг експорту з Укра-
їни до ЄС за період 2012-2014 років становить €12,8 млрд, або 25% експорту України. Загальний обсяг україн-
ського експорту за період 2012-2014 років склав €52 млрд, зменшувався в середньому на -3,85% . 

Експорт з України 
 до ЄС (€ млн)

Основні напрямки експорту 
українських товарів (%)

Основний експорт до ЄС(%) Експорт в країни-члени ЄС (%)

7207   НАПIВФАБРИКАТИ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛI
1005  КУКУРУДЗА
2601  РУДИ ТА КОНЦЕНТРАТИ ЗАЛІЗНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВИПАЛЕНИЙ ПІРИТ
7208  ПРОКАТ ПЛОСКИЙ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛI ЗАВШИРШКИ 600 ММ АБО БIЛЬШЕ, ГАРЯЧЕКАТАНИЙ, НЕПЛАКОВАНИЙ, 

БЕЗ ГАЛЬВАНІЧНОГО ЧИ ІНШОГО ПОКРИТТЯ
8544  ПРОВОДИ IЗОЛЬОВАНI (ВКЛЮЧАЮЧИ ЕМАЛЬОВАНІ ЧИ АНОДОВАНІ), КАБЕЛI (ВКЛЮЧАЮЧИ КОАКСIАЛЬНI) ТА 

IНШI IЗОЛЬОВАНI ЕЛЕКТРИЧНI ПРОВIДНИКИ ІЗ З’ЄДНУВАЛЬНИМИ ДЕТАЛЯМИ АБО БЕЗ НИХ; КАБЕЛI ВОЛОКОННО-
ОПТИЧНI, СКЛАДЕНI З ВОЛОКОН З IНДИВIДУАЛЬНИМИ ОБОЛОНКАМИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЗІБРАНІ ВОНИ ЧИ 
НІ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ПРОВІДНИКАМИ АБО З’ЄДНУВАЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ
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ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Великі можливості
Європейський Союз об’єднує 28 держав. Це найбільший у світі єдиний ринок з населенням 507 мільйонів 
чоловік,1 ВВП якого становить 13.9 трильйонів євро, майже чверть світового2 (24.0%), а ВВП на душу населення 
сягає 27300 євро3. На додачу, в ЄС входять такі країни, як Німеччина, Франція, Сполучене Королівство та Італія, 
відповідно четверта, п’ята, шоста і восьма найбільші світові економіки, всі вони діють в рамках єдиних правил 
ведення бізнесу. Порівняймо з Україною: населення –  45 мільйонів чоловік, ВВП – 0,15 трильйонів євро і ВВП на 
душу населення – 3400 євро. Це означає, що ЄС не тільки великий ринок, а також багатий ринок зі споживачами 
зі значною купівельною спроможністю, який відкриває Україні величезні експортні та інвестиційні можливості.

Крім того, більшість країн ЄС використовують єдину валюту, євро, одну з основних світових резервних валют. 
Єврозона (також відома як зона євро) складається з країн ЄС, які перейшли на євро, наразі їх 19 (головні країни 
ЄС поза зоною євро: Сполучене Королівство, Данія та Швеція).

Єдиний ринок
Римська угода, підписана 1957 року, започаткувала еволюцію єдиного ринку. До 1969 року Європейська еко-
номічна спільнота (ЄЕС) скасувала більшість тарифів і квот на торгівлю між державами-членами, дозволивши 
відносно вільний обіг товарів всередині ЄЕС. А до 1993 року в основному завершили створення європейського 
єдиного ринку, скасувавши більшість бар’єрів для вільного руху людей, товарів, капіталів і послуг.

ЄС разом з державами-членами впровадили низку напрямків політики, щоб сприяти функціонуванню спільно-
го ринку. Найважливіші з них такі:

єдиного митного тарифу щодо третіх країн;

-
їні ЄС. Для громадян нових держав-членів це право впроваджується протягом перехідного періоду;

-
полією або пануванням на ринку. 2000 року ЄС ухвалив Лісабонську стратегію, щоб поміж іншого, поліп-
шити конкуренцію в ключових секторах, зокрема, в енергетиці й транспорті;

-
тіми країнами;

не менше 15%; і

-
ня законодавство, що регулює внутрішній ринок, шляхом скорочення бюрократичної тяганини.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1
2 http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table
3 http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/main-tables
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 Австрія
Член ЄС з: 1 січня 1995
Столиця: Відень
Плоша: 83 879 км²
Населення: 8 507 786 (2014) 
ВВП: € 313.066 млн. (2013)
ВВП на особу: € 36 798
Валюта: євро (1999)
Мова ЄС: нім.

Бельгія
Член ЄС з: 1 січня 1958 
Столиця: Брюссель
Плоша: 30 528 км2 
Населення: 11 203 992 (2014) 
ВВП: € 313.066 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 27 942
Валюта: євро (1999)
Мова ЄС: голан., франц., нім.

Болгарія
Член ЄС з: 1 січня 2007
Столиця: Софія
Плоша: 111 002 км²
Населення: 7 245 677 (2014) 
ВВП: € 39.94 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 5 512
Валюта: болгарський лев BGN
Мова ЄС: болгарська

Хорватія
Член ЄС з: 1 липня 2013
Столиця: Загреб
Плоша: 56 594 км2 
Населення: 4 246 700 (2014) 
ВВП: € 43.127 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 10 155
Валюта: хорватська куна HRK
Мова ЄС: хорватська

Кіпр
Член ЄС з: 1 травня 2004
Столиця: Нікосія
Плоша: 9 251 км²
Населення: 858 000 (2014) 
ВВП: € 16.503 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 19 234
Валюта: євро (2008)
Мова ЄС: грецька

Чехія
Член ЄС з: 1 травня 2004
Столиця: Прага
Плоша: 78 867 км²
Населення: 10 512 419 (2014) 
ВВП: € 149.491 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 14 220
Валюта: чеська крона CZK
Мова ЄС: чеська

Данія
Член ЄС з: 1 січня 1973
Столиця: Копенгаген
Плоша: 42 921 км²
Населення: 5 627 235 (2014) 
ВВП: € 248.974 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 44 244
Валюта: данська крона DKK
Мова ЄС: данська

Естонія
Член ЄС з: 1 травня 2004
Столиця: Таллінн
Плоша: 45 227 км2 
Населення: 1 315 819 (2014) 
ВВП: € 18.613 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 14 146
Валюта: євро (2011)
Мова ЄС: естонська

Фінляндія
Член ЄС з: 1 січня 1995
Столиця: Гельсінки
Плоша: 338 435 км2

Населення: 5 451 270 (2014) 
ВВП: € 193.443 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 35 486
Валюта: євро (1999)
Мова ЄС: фінська, шведська

Франція
Член ЄС з: 1 січня 1958
Столиця: Париж
Плоша: 632 833.6 км2 
Населення: 65 856 609 (2014) 
ВВП: € 2.060 млрд. (2013) 
ВВП на особу: € 31 280
Валюта: євро (1999)
Мова ЄС: франц.

Німеччина
Член ЄС з: 1 січня 1958
Столиця: Берлін
Плоша: 357 340 км2 
Населення: 80 780 000 (2014) 
ВВП: € 2737.6 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 33 890
Валюта: євро (1999)
Мова ЄС: нім.

Греція
Член ЄС з: 1 січня 1981
Столиця: Атени
Плоша: 131 957 км²
Населення: 10 992 589 (2014) 
ВВП: € 182.054 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 16 562
Валюта: євро (2001)
Мова ЄС: грецька
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Угорщина
Член ЄС з: 1 травня 2004
Столиця: Будапешт
Плоша: 93 024 км2 
Населення: 9 879 000 (2014) 
ВВП: € 97.948 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 9 915
Валюта: угорський форинт HUF
Мова ЄС: угорська

Ірландія
Член ЄС з: 1 січня 1973
Столиця: Дублін
Плоша: 69 797 км2 
Населення: 4 604 029 (2014) 
ВВП: € 164.049 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 35 613
Валюта: євро (1999)
Мова ЄС: ірландська, англ.

Італія
Член ЄС з: 1 січня 1958
Столиця: Рим
Плоша: 302 073 км2 
Населення: 60 782 668 (2014) 
ВВП: € 1.560 млрд. (2013) 
ВВП на особу: € 25 665
Валюта: євро (1999)
Мова ЄС: італіська

Латвія
Член ЄС з: 1 травня 2004
Столиця: Рига
Плоша: 64 573 км2 
Населення: 2 001 468 (2014) 
ВВП: € 23.372 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 11 677
Валюта: євро (2014)
Мова ЄС: латиська

Литва
Член ЄС з: 1 травня 2004
Столиця: Вільнюс
Плоша: 65 300 км2 
Населення: 2 943 472 (2014) 
ВВП: € 34.631 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 11 765
Валюта: євро (2015)
Мова ЄС: литовська

Люксембург
Член ЄС з: 1 січня 1958
Столиця: Люксембург
Плоша: 2 586 км2 
Населення: 549 680 (2014) 
ВВП: € 45.478 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 82 735
Валюта: євро (1999)
Мова ЄС: франц., нім.

Мальта
Член ЄС з: 1 травня 2004
Столиця: Валетта
Плоша: 316 км2 
Населення: 425 384 (2014) 
ВВП: € 7.262 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 17 072
Валюта: євро (2008)
Мова ЄС: мальтійська, англ.

Нідерланди
Член ЄС з: 1 січня 1958
Столиця: Амстердам
Плоша: 41 540 км²
Населення: 16 829 289 (2014) 
ВВП: € 602.658 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 35 810
Валюта: євро (1999)
Мова ЄС: голан.

Польща
Член ЄС з: 1 травня 2004
Столиця: Варшава
Плоша: 312 679 км2 
Населення: 38 495 659 (2014) 
ВВП: € 389.695 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 10 123
Валюта: польській злотий PLN
Мова ЄС: польська

Португалія
Член ЄС з: 1 січня 1986
Столиця: Лісабон
Плоша: 92 225 км2 
Населення: 10 427 301 (2014) 
ВВП: € 165.690 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 15 155
Валюта: євро (1999)
Мова ЄС: португальська

Румунія
Член ЄС з: 1 січня 2007
Столиця: Бухарест
Плоша: 238 391 км2 
Населення: 19 942 642 (2014) 
ВВП: € 142.245 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 7 133
Валюта: румунська лея RON
Мова ЄС: румунська

Словаччина
Член ЄС з: 1 травня 2004
Столиця: Братислава
Плоша: 49 035 км2 

Населення: 5 415 949 (2014) 
ВВП: € 72.134 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 13 319
Валюта: євро (2009)
Мова ЄС: словацька
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Словенія
Член ЄС з: 1 травня 2004
Столиця: Любляна
Плоша: 20 273 км2 
Населення: 2 061 085 (2014) 
ВВП: € 35.274 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 17 114
Валюта: євро (2007)
Мова ЄС: словенська

Іспанія
Член ЄС з: 1 січня 1986
Столиця: Мадрид
Плоша: 505 970 км2 
Населення: 46 507 760 (2014) 
ВВП: € 1.023 млрд. (2013) 
ВВП на особу: € 21 996
Валюта: євро (1999)
Мова ЄС: іспанська

Швеція
Член ЄС з: 1 січня 1995
Столиця: Стокгольм
Плоша: 438 574 км2 
Населення: 9 644 864 (2014) 
ВВП: € 420.849 млн. (2013) 
ВВП на особу: € 43 635
Валюта: шведська крона SEK
Мова ЄС: шведська

Велика Британія
Член ЄС з: 1 січня 1973
Столиця: Лондон
Плоша: 248 528 км²
Населення: 64 308 261 (2014) 
ВВП: € 1.899 млрд. (2013) 
ВВП на особу: € 29 530
Валюта: фунт стерлінгів GBP
Мова ЄС: англ.
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ОГЛЯД ПВЗВТ 

Угода
Основи регіональної політики ЄС щодо сусідніх країн окреслено 2006 року в документі, відомому під назвою 
«Глобальна Європа». В ній ЄС прийняв активнішу торговельну політику, визначивши економічні критерії, такі 
як, розмір економіки, зростання, тарифи і нетарифні бар’єри, як основу для нових угод про вільну торгівлю з 
метою забезпечення конкурентоспроможності європейської економіки.

Європейська політика сусідства (ЄПС) пропонує особливі відносини, що просувають спільні цінності ЄС, а саме, 
демократію та права людини, верховенство права, належне управління, принципи ринкової економіки та ста-
лий розвиток. В рамках цієї політики, ширші угоди про асоціацію (УА) передбачають створення поглиблених і 
всебічних зон вільної торгівлі (ПВЗВТ) – нового покоління угод про вільну торгівлю, з можливістю переговорів 
з регуляторних питань та інших, які виходять за межі традиційних ЗВТ.

Переговори про УА/ПВЗВТ з Україною почалися 2008 року. Переговори про ПВЗВТ, як частини угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС, завершилися 2011 року. В результаті тривалого процесу, 21 березня 2014 року, в Брюс-
селі, підписали політичні положення УА. Решту розділів, включно з ПВЗВТ, підписали в Брюсселі 27 червня 2014 
року. Однак в результаті тристоронніх консультацій між Україною, Росією та ЄС у вересні 2014 року в рамках за-
гального мирного процесу, застосування ПВЗВТ відклали до грудня 2015 року, хоч ЄС продовжило одностороннє 
застосування своїх зобов’язань (автономних преференцій) стосовно доступу до ринку, і Президент України зая-
вив, що програма реформ заради гармонізації українського законодавства з правовим доробком ЄС триватиме. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС (УА) визначає широку програму реформ спрямовану на те, щоб Укра-
їна гармонізувала свої торговельні закони і процедури з європейськими. Це низка зобов’язань, які після рати-
фікації становлять обов’язкову угоду, що докорінно змінить регуляторне середовище і позначиться на всіх під-
приємствах і галузях України.

Поглиблена і всебічна зона вільної торгівлі (ПВЗВТ), описана в Розділі IV УА, значно перевершує традиційну уго-
ду про зону вільної торгівлі про взаємне скасування тарифів і зобов’язує Україну впровадити значну частину 
пов’язаного з підприємництвом правового доробку Європейського Союзу (acquis) протягом десятирічного пе-
рехідного періоду.

ПВЗВТ – це значно більше, ніж угода про лібералізацію тарифів. ПВЗВТ складається з 15 глав, 14 додатків і 3 про-
токолів. Вона охоплює широке коло складних тем, окреслених нижче:

товарів в обох країнах.

-
ті та сертифікації. Україна поступово узгодить свої норми і процедури з європейськими, так, що сертифі-
ковані товари вважатимуться такими, що відповідають вимогам ЄС без подальших перевірок. Це змен-
шить вартість узгодження та сертифікації відповідно до двох різних систем правил.

-
пеки харчів зараз відрізняються від європейських. Україна поступово узгодить їх з європейськими, так, 
що сертифіковані товари вважатимуться такими, що відповідають вимогам ЄС без подальших перевірок.

умовах, ніж будь-яка інша країна, а в деяких випадках дістане право на національний режим. Угода пе-
редбачає право на створення підприємства постачальників українських послуг (обумовлене низкою за-
стережень) і автоматично поширюється на нові послуги в майбутньому.

-
ствам ЄС право на участь у державних тендерах України і на точно таке ж ставлення, як до українських 
компаній. Українські підприємства навзаєм зможуть, як рівні, конкурувати за державні контракти в ЄС.

Це зроблено для того, щоб захистити відповідні українські галузі промисловості від зростання конкурен-
ції з боку європейських постачальників.
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o Інтелектуальна власність

o Енергетичні питання, пов’язані з торгівлею

o Спрощення торгівлі

o Політика конкуренції

o Рух капіталу

o  Прозорість

o Торгівля і сталий розвиток.

Головні положення ПВЗВТ
Доступ до ринків ЄС

Відповідно до ПВЗВТ негайно скасовуються імпортні мита на понад 97% експорту з України в ЄС, включно з сіль-
ськогосподарськими товарами. Загальне скасування імпортних мит не торкнеться лише 3% експорту (окремі 
види сільськогосподарської продукції). Навіть для цих товарів частина експорту в рамках тарифних квот заво-
зитиметься безмитно. Такі тарифні квоти встановлюють обсяги безмитного доступу товарів, але на відміну від 
інших квот, після вичерпування встановлених обсягів торгівля може продовжуватися за регулярними тарифами.

Середній тариф на український експорт до ЄС зменшиться з 7,6% до 0,5%, і далі до 0,05% через 10 років. Так само 
середній тариф на імпорт з ЄС до України одразу впаде з 4,95% до 2,42% і до 0,32% через 10 років.

Щойно ПВЗВТ набере чинності, понад 99%, за вартістю. українського експорту потраплятиме до ЄС без мита4.

Україна впровадить технічні регламенти ЄС

Технічні регламенти охоплюють безпечність товарів (запобігання шкоди споживачам), захист довкілля і недопу-
щення введення в оману (вірогідність наданої про товар інформації). Україна узгодить свої регламенти та про-
цедури з нормами ЄС так, що сертифіковані українські товари вважатимуться відповідними до вимог ЄС без по-
дальших перевірок.

Підприємці, що бажають експортувати до ЄС, повинні дотримуватись цих регламентів, іншим також доведеться 
дотримуватися їх, коли вони стануть частиною законодавства України відповідно до згаданого вище розкладу.

Впровадження європейських стандартів означає відповідність до цих регламентів, тому підприємці можуть до-
бровільно сертифікуватися відповідно до цих стандартів. 1427 з 10000 європейських стандартів уже впровадже-
ні в Україні, як національні, та ще 386 перебувають на різних етапах впровадження.

Підприємці, які мають стосунок до цих нових технічних регламентів, повинні заздалегідь розібратися з вимога-
ми, щоб планувати і пристосувати виробництво.

Україна впровадить санітарні та фітосанітарні заходи ЄС

Санітарні та фітосанітарні (СФС) заходи, це правила, регламенти і процедури, які гарантують, що споживачам 
постачаються безпечні харчі. Вони охоплюють харчову безпеку, а також здоров’я тварин і рослин. ЄС поширює 
свої СФС заходи також на годування і добробут тварин.

Санітарні та фітосанітарні заходи можуть бути застосовані для захисту: здоров’я людей чи тварин від харчових 
ризиків, наприклад, добавок, забруднювачів, токсинів або хвороботворних організмів у їжі, напоях чи кормах; 
здоров’я людини від захворювань, які переносять тварини чи рослини; тварин або рослин від шкідників чи хво-
роб, або хвороботворних організмів, і здоров’я лісів і дикої флори.

Україна наближатиме своє законодавство в царині СФС і добробуту тварин до законодавства ЄС. У перші три мі-
сяці після того, як ПВЗВТ набула чинності, передбачено розробити всебічну стратегію та графік впровадження 
СФС заходів ЄС, розділених на пріоритетні сфери. Ці заходи наведено в додатках ІV та V до Угоди про асоціацію.

4 Розраховано авторами на підставі аналізу тарифів і тарифних квот для перших 100 експортних позицій 2012 року, які ста-
новлять 60% всього експорту.
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Підприємці, які виробляють харчі, виробляють і переробляють агропродукцію, повинні заздалегідь зрозуміти 
СФС вимоги, щоб планувати і пристосувати до них власне виробництво.

Обмеження на використання географічних зазначень ЄС

Географічне зазначення (ГЗ) – це описова назва, що використовується для визначення продукту, який походить 
з території певної країни, регіону чи місцевості, та його якість, добра слава чи інші характеристики пов’язані з 
географічним походженням. Захист географічних зазначень за законом, на підставі Угоди СОТ, не дозволяє за-
реєстроване на одній території ГЗ використовувати на іншій. Утім, відповідно до правил СОТ, захищені ГЗ, які іс-
торично використовували на іншій території, можуть бути винятком. Однак Україна погодилася припинити ви-
користання таких ГЗ протягом 7-10 років.

Доступ до державних закупівель ЄС

Україна буде наближувати свої закони до правил ЄС про державні закупівлі. У свою чергу, українські підприєм-
ства можуть змагатися за державні контракти в ЄС і за тих самих умов, що й європейські компанії.

Гармонізація законодавства та процедур стосовно державних закупівель надасть можливості українським під-
приємствах на рівних умовах брати участь в тендерах на громадські роботи, постачання товарів та послуг в ЄС 
на національному та регіональному рівнях, загальна вартість яких сягає понад 2 трильйони євро на рік.

Простіший доступ до ринків послуг ЄС

Постачання послуг відбувається в кілька способів:

1. Транскордонний – послуга здійснюється в Україні, а потім відправляється замовнику в його країну, зазви-
чай, з використанням електронних засобів, але може бути поштою/кур’єром.

2. Споживання за кордоном – споживач приїздить до України та отримує послуги.

3. Комерційна присутність – постачальник послуг відкриває за кордоном офіс і послуги надаються на місці 
місцевими мешканцями та українцями.

4. Тимчасовий переїзд фізичних осіб – коли послуги надають громадяни однієї країни, які приїздять до спо-
живача в іншу, надають послуги і повертаються додому.

Крім того, Україна узгодить своє національне законодавство відповідно до основних принципів законодавства 
ЄС в таких галузях, як комп’ютерні послуги, поштові та кур’єрські послуги, телекомунікаційні, фінансові послу-
ги та перевезення.



Розділ II:  
ЕКСПОРТУВАТИ В ЄС
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ЕКСПОРТУВАТИ В ЄС

Для того, щоб експортувати в ЄС, компанії повинні дотримуватись правил і регламентів міжнародної торгівлі, 
як зазначено в ПВЗВТ, а також законодавчих вимог ЄС щодо безпеки продукції, гігієни та інших. Це правила, а не 
вимоги ринку. Якщо їх не виконувати, то продукти не дозволять завозити в ЄС. Ця енциклопедія приділяє увагу 
переважно викладенню цих правил торгівлі, а не специфічних вимог замовників або ринку. По суті, якщо ком-
панія не дотримується правил міжнародної торгівлі, вона не зможе експортувати, та якщо вона не виконує ви-
мог ринку, то хоч матиме законне право торгувати, але не зможе продати свою продукцію. Тому енциклопедія 
надає джерела, де компанії можуть самі знайти інформацію про ринок, щоб визначити його потреби.

Специфічні правила торгівлі та законодавчі вимоги відрізняються для кожного товару, а класифіковано понад 
10000 товарів. Тому, опанування цих правил видається складним. Але насправді, їх порівняно просто зрозумі-
ти, бо всі правила й вимоги підлягають певній логіці. Таким чином, задля кращого розуміння вимог щодо екс-
портування в ЄС, слід знати такі блоки правил для кожного виду продукції.

кордоні на основі контрактної вартості товару). Відповідно до ПВЗВТ, чимало з цих тарифів буде знижено 
протягом кількох років. Крім того, експорт чутливих для ЄС товарів (головним чином, аграрні продукти) 
за пільговими тарифами може здійснюватися в межах так званих тарифних квот. Насамкінець, претенду-
вати на пільговий доступ на ринок можуть тільки товари, вироблені в Україні, тому слід дотримуватись 
правил походження, які, знов-таки, відрізняються для кожного продукту.

його безпечність для здоров’я і довкілля та захист прав споживачів. Технічні регламенти і санітарні та фі-
тосанітарні заходи – це правові вимоги, яким повинні відповідати всі продукти, як ті, що ввозяться до ЄС, 
так і вироблені в ЄС. Знов-таки, конкретні чинні правила, як і процедури передпродажного затверджен-
ня (так зване розміщення на ринку) відрізняються для кожного товару.

і/або покупців, таким, як, специфікація продукту, ціна, кількість, своєчасне постачання, особливості то-
вару, приватні стандарти. За цією інформацією компаніям слід звертатися до головних галузевих торго-
вельних асоціацій в ЄС, які представляють той чи інший сектор і/або до відповідних галузевих ярмарків, 
які просувають ці продукти і висвітлюють ринкові тенденції.

У наступних розділах ці загальні вимоги розглянуто детальніше, а специфічні деталі щодо кожного продукту міс-
тяться у відповідних товарних групах головної частини енциклопедії.
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ДОСТУП ДО РИНКУ

Тарифи
Тарифи або імпортні мита це конкретні податки, які стягують з товарів на в’їзді в країну, на кордоні. Вони є до-
датковими до таких податків, як податок на додану вартість та/або акцизи, які стягують з товарів внутрішнього 
виробництва та імпортованих. Загальною метою застосування митних тарифів може бути або підвищення дохо-
дів, або захист вітчизняних виробників, тому тарифна ставка для різних товарів варіюється. Доход від збору по-
датків в ЄС порівняно невеликий, головною спонукою до застосування тарифів є захист вітчизняних виробни-
ків, бо тарифи піднімають ціни на імпортні товари порівняно з вітчизняними, з яких не стягують такий податок. 
Більшість тарифів адвалорні, себто виражені у відсотках від ціни товару, хоча є й специфічні (ставка за одини-
цю виміру). Середній тариф на імпорт несільськогосподарських товарів в ЄС становить 6.4%, водночас серед-
ній тариф на імпортні аграрні продукти дорівнює 16.1%.

Один з головних принципів СОТ – недискримінація, тому країни повинні однаково застосовувати свої тарифи 
щодо товарів інших країн. Однак дозволено використовувати преференції, щоб лібералізувати доступ на ринок 
для обраних країн на підставі сприяння розвитку або на підставі взаємного скасування тарифів в рамках угоди 
про вільну торгівлю. ЄС застосовує низку режимів доступу до ринку в рамках правил СОТ, починаючи зі стан-
дартного для будь-якого торгового партнера, члена СОТ, режиму найбільшого сприяння. 

ЄС застосовує також односторонні режими в рамках передбаченого правилами СОТ звільнення від зобов’язань. 
А ще  є низка преференційних угод, укладених відповідно до статті XXIV.

Перший блок режимів доступу до ринку ЄС ґрунтується на положеннях СОТ, які надають ЄС можливість розши-
рювати доступ до свого ринку залежно від рівня розвитку країн:

не аграрні)

перелік товарів, включно з аграрними продуктами, за умови, що ці країни малі, не мають значної частки 
в експорті жодного товару на ринок ЄС, і ратифікували та виконують міжнародні конвенції про працю та 
довкілля.

-
лових і аграрних товарів, крім зброї.

ЄС має також деякі пільгові режими, які не узгоджуються з правилами СОТ, і щодо яких він має або прагне отри-
мати звільнення від зобов’язань. ЄС надає режим «Автономних торгових преференцій» обраним країнам, як от, 
так званим Західним Балканам (Албанія, Боснія і Герцеговина, Колишня Югославська Республіка Македонія, Чор-
ногорія, Сербія, Косово), Молдові, Україні та Пакистану. Ці винятки з правил зроблено з міркувань безпеки, щоб 
гарантувати стабільність кордонів ЄС.

ЄС уклав багато угод відповідно до статті XXIV ҐАТТ:

-
редземноморськими країнами, які охоплюють в основному несільськогосподарські товари, до пізніших, 
як з Південною Кореєю та Ізраїлем, які включають сільське господарство. Втім, вони значною мірою об-
межені тільки скороченням тарифів.

-
сотковий доступ до ринку 79 африканським, карибським і тихоокеанським країнам, які відкривають ри-
нок для європейського експорту на 80% протягом 10-25 років. Інші елементи, як от лібералізація торгів-
лі послугами, також розглядаються, але поки майже не включені до угод.

-
зією, але передбачено, що вони стануть шаблоном для подібних угод, коли ЄС переглядатиме свої чинні 
ЗВТ. Такі угоди охоплюють не тільки зниження тарифів на сільськогосподарські та промислові товари, а 
й преференційні правила походження, лібералізацію торгівлі послугами та економічну інтеграцію в ба-
гатьох галузях шляхом гармонізації торгових законів і правил.
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Тарифні преференції надають країнам переваги проти конкурентів з третіх країн, і якщо ці пільгові тарифи зни-
жено до нуля, то експорт з інших країн, таких як Україна, може на рівних конкурувати з виробниками Європей-
ського Союзу.

Тарифні квоти
Тарифні квоти означають відмову від застосування звичайних митних тарифів щодо певної кількості імпорто-
ваних товарів (на антидемпінгові мита ця відмова не поширюється).

В рамках низки угод, які ЄС уклав з третіми країнами, а також в рамках автономних преференцій для деяких кра-
їн-бенефіціарів, тарифні поступки надаються на заздалегідь визначений обсяг товарів. В межах цих тарифних 
квот, визначений обсяг товарів походженням з відповідної країни може користуватися пільговим митом на ім-
порт в ЄС порівняно з нормальним для третіх країн митом. Право користуватися пільговими тарифними кво-
тами зумовлене наданням доказів відповідного походження товару. Після того, як визначений обсяг тарифної 
квоти вичерпано, далі застосовується звичайне мито.

Для заохочення економічної активності та конкуренції в ЄС тимчасово впроваджують тарифні квоти або загаль-
не призупинення застосування мит. Їх, як правило, застосовують щодо імпорту сировини, напівфабрикатів, або 
відсутніх в ЄС (призупинення) чи наявних, але в недостатніх кількостях (тарифні квоти) компонентів. Для гото-
вої продукції тарифні квоти не надаються.

Насамкінець, тарифні квоти часом є предметом переговорів щодо відшкодування в міжнародних торгових су-
перечках між ЄС та третіми країнами.

Генеральний директорат Європейської Комісії з оподаткування та митного союзу розпоряджається більшістю 
тарифних квот на засадах «перший прийшов, перший отримав», незалежно від того, де товари ввозяться в ЄС. 
Поточна інформація про використання тарифних квот, які управляються на засадах «перший прийшов, перший 
отримав», доступна в інтернеті.

Деякі сільськогосподарські тарифні квоти розподіляє Генеральний директорат Європейської Комісії з сільсько-
го господарства та розвитку сільських районів через систему імпортних ліцензій. Різні постанови Ради і Комісії 
містять конкретні положення про управління цими тарифними квотами.

В рамках ПВЗВТ, деякі позиції українського експорту до ЄС отримали тарифні квоти.

Правила походження
Походження – це «економічна національність» товарів у міжнародній торгівлі. В ЄС є два види правил походжен-
ня, преференційні та непреференційні. Непреференційні правила надають товарам «економічну національність». 
Їх використовують для визначення походження товарів для всіляких заходів торгової політики (наприклад, ан-
тидемпінгові заходи, кількісні обмеження) або тарифних квот. Їх також застосовують для статистичних цілей.

Преференційне походження надає товарам з деяких країн певні переваги, а саме вхід за зниженим або нульо-
вим митним тарифом. Преференційне походження надають товарам з деяких країн, які відповідають певним 
критеріям. Для того щоб дістати преференційне походження, ці критерії, зазвичай вимагають, щоб товари були 
повністю вироблені або піддані конкретно визначеним способам переробки чи обробки. Кожен товар має спе-
цифічне правило походження, яке треба виконати, щоб дістати пільговий доступ.

Щоб дістати статус преференційного походження товари повинні задовольняти вимогам, викладеним в прото-
колі про походження до угоди з відповідною країною або в правилах походження в окремих договорах.

По суті, це означає, що товари повинні або (1) бути виготовлені з сировини чи компонентів, вирощених або ви-
роблених у відповідній країні або, якщо це не так, (2) щонайменше, зазнати певного ступеня переробки чи об-
робки в цій країні. Такі товари вважаються такими, що «походять» зі відповідної країни.

В усіх випадках існує список процесів переробки чи обробки, яким має бути підданий кожен товар, виготов-
лений не з матеріалів або компонентів відповідного походження, щоб отримати статус такого походження. Ці 
правила часто називаються «списковими правилами». Вони визначають мінімальний ступінь переробки чи об-
робки, яких повинні зазнати матеріали, щоб кінцевий продукт мав відповідне походження. Більший ступінь пе-
реробки чи обробки допускається, він не впливатиме на кінцеве походження.

В рамках ПВЗВТ узгоджено і зафіксовано специфічні правила походження для кожного товару. Походження за-
свідчують українські митні органи, які видають форму EUR1.



35Розділ II: ЕКСПОРТУВАТИ В ЄС 

З 01.01.2016, відповідно до Протоколу 1 Угоди про асоціацію, Державна фіскальа служби України забезпечує , ви-
дачу сертифікатів походження EUR.1 згідно з наказом Міністерства фінансів України №1142 від 18.11.2014 «Про 
затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1557-14).

Угода також передбачає створення в Україні системи уповноважених експортерів. Коли це буде зроблено, такі 
уповноважені експортери зможуть самостійно задекларувати свою відповідність до вимог і отримати відповід-
ні преференційні тарифи від ЄС без сертифіката EUR.1 незалежно від контрактної вартості вантажу. Це суттєво 
спростить процедури експорту. З цією метою Міністерство фінансів України ухвалило наказ №1013 від 07.10.2014 
«Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експор-
тера» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z1529-14). На виконання цього наказу Державна фіскальна служба 
України розробила і створила електронну систему «Реєстр уповноважених експортерів». Номер авторизації, ге-
нерований «Реєстром уповноважених експортерів», слугуватиме підставою для звернення по преференційний 
тариф замість форми EUR.1. Сертифікати про походження EUR.1 і далі будуть прийматися на доказ походження.

Доступ до ринку в ПВЗВТ

В наведеній нижче таблиці подано розклад лібералізації тарифів в рамках ПВЗВТ для головних українських екс-
портних товарів (на які припадає майже 60% всього українського експорту до ЄС):

Товари Чинне мито 
в ЄС

Мито/Тарифна квота/Перехідний період в рамках ПВЗВТ

Овочі, фрукти і горіхи (ГС 0713, 0802, 
0811)

До 20,8% + 8,4 
€/100кг/нетто

0%

Пшениця (ГС 1001) До 186 € 0% для перших 950000 тонн, зі збільшенням до 1 мільйона тонн 
упродовж 5 років Експорт у 2012 – 1522 мільйонів тонн

Кукурудза, зерна (ГС 1005) До 94 € 0% для перших 400000 тонн, зі збільшенням до 650000 тонн 
упродовж 5 років Експорт у 2012 – 1182 мільйонів тонн

Соєві боби, насіння і олійне насіння 
(ГС 1201, 1204, 1205, 1206, 1207,
1507, 1512, 2306)

До 9,6% 0%

Шоколадні вироби (ГС 1806) До 43% 0% для перших 2000 тонн, зі збільшенням до
 3000 тонн упродовж 5 років
Експорт у 2012 – 45000 тонн

Фруктові соки (ГС 2009) До 33,6% + 20,6 
€/100кг/нетто

0% для перших 10000 тонн, зі збільшенням до 20000 тонн упро-
довж  5 років
Експорт у 2012 – 42560 тонн

Алкогольні напої (ГС 2208) До 1 €/об.%/гл
+6,4 €/гл

0% для перших 27000 тонн, зі збільшенням до 100000 тонн 
упродовж 5 років
Експорт у 2012 – 11000 тонн

Мінеральні продукти (ГС 25-27) До 2,6 € т/нетто 0%
перехідний період до 3 років

Хімічні продукти (ГС 28-38) До 17,3% 0%
перехідний період до 7 років

Пластмаси
(ГС 3907, 3920, 3923)

До 6,5% 0%
перехідний період до 3 років

Деревина і вироби з деревини (4401- 
3, 4407, 4410, 4412, 4415, 4418)

До 10% 0%
перехідний період до 5 років

Текстиль та одяг (ГС 5601, 6303,
6307)

До 12% 0%

Машини та електрообладнання (ГС 
84-85)

До 14% 0%
перехідний період до 7 років

Транспортні засоби та устаткування 
(ГС 8606, 8708, 8802, 8901)

До 7,7% 0%

Медичне обладнання (ГС 9018, 9401,
9403)

До 5,6% 0%

Спортивне обладнання (ГС 9506) До 4,7% 0%
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Інші вимоги
Географічні зазначення

Географічне зазначення (ГЗ) – це позначення чи назва продукту певного географічного походження, властивос-
ті чи репутація якого завдячують цьому географічному походженню. Для того, щоб функціонувати, як ГЗ, позна-
чення має ідентифікувати продукт як такий, що походить з певного географічного місця. Крім того, якості, харак-
теристики або репутація товару повинні суттєво завдячувати місцю походження. Оскільки властивості залежать 
від місця виробництва, існує чіткий зв’язок між продуктом і первинним місцем його виробництва. Географіч-
ні зазначення захищені законом, і тільки продукти, вироблені в цьому географічному місці, що мають відповід-
ні характеристики і виготовлені у специфічний спосіб, можуть використовувати відповідне позначення. ЄС має 
понад 1500 зареєстрованих ГЗ, захищених на ринку ЄС та зареєстрованих в його базі даних.

В рамках ПВЗВТ домовлено не використовувати далі деякі ГЗ щодо продуктів, вироблених в Україні. Коли мине 
10 років після того, як Угода набуде чинності, схожі продукти, походженням з України більше не можна буде по-
значати чи маркувати як:

Коли мине 7 років після того, як Угода набуде чинності, схожі продукти, походженням з України більше не мож-
на буде позначати чи маркувати як:

Компанії, що наразі виробляють і позначають ці продукти можуть і далі називати їх так протягом перехідних пе-
ріодів, зазначених вище. Але слід планувати перехід до незареєстрованих назв після закінчення цього терміну.

Вироби з заліза та сталі (безшовні труби (залізні або з нелегованої сталі)
Чинні заходи5

Внаслідок проведеного розслідування («вихідне розслідування»), Рада ЄС, своєю постановою (Regulation (EC) 
No 954/2006(2) ) наклала остаточне антидемпінгове мито на імпорт деяких безшовних труб зі сталі чи заліза, по-
ходженням з України. Йдеться про адвалорне мито від 12,3% до 25,7%, яке застосовується до окремо названих 
українських виробників-експортерів, та 25,7 % на імпорт усіх інших українських компаній.

Чинні заходи впроваджено виконавчою постановою (Implementing Regulation (EU) No 585/2012), а саме: 24,1%-
35,8 % на імпорт з Росії, та 12,3 %-25,7 % на імпорт з України.

5 http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_history.cfm?ref=com&init=316&sta=1&en=20&page=1&number=&prod=&code=&scountr
y=Ukraine&proceed=all&status=all&measures=all&measure_type=all&search=ok&c_order=name&c_order_dir=Up
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ

Технічні регламенти
Відповідність до технічних регламентів ЄС

Перш, ніж продукт потрапить на європейський ринок, виробник повинен продемонструвати відповідність до 
всіх правових вимог до нього. Кожен технічний регламент ЄС встановлює технічні процедури для оцінки відпо-
відності. Виробники можуть вибирати між різними процедурами оцінки відповідності, передбаченими у законо-
давстві ЄС. Оцінку відповідності продукту може провести або сам виробник, або орган з оцінювання відповіднос-
ті, залежно від положень галузевого законодавчого інструменту. Деякі директиви вимагають, щоб відповідність 
оцінювали саме такі органи. Оцінювання відповідності включає такі заходи, як тестування, інспектування та сер-
тифікацію, з метою визначити, що дотримано всіх вимог належного законодавства щодо технічної гармонізації. 
Деякі директиви ЄС також приписують позначати товар буквами «CE», які свідчать, що виробник перевірив від-
повідність товару до вимог ЄС стосовно безпечності, нешкідливості для здоров’я і довкілля, та що продукт від-
повідає законодавству ЄС. Не всі товари повинні мати маркування «СЕ». Специфічні директиви, де йдеться про 
позначення «СЕ», стосуються тільки окремих категорій продукції.

У рамках процедури оцінювання відповідності, передбаченої належним законодавством, виробник повинен за-
повнити декларацію ЄС про відповідність (DоC). Ця декларація повинна містити всю необхідну інформацію про 
закони, згідно з якими її складено, а також про виробника, уповноважений орган, якщо потрібно, про продукт, 
і де належить – посилання на гармонізовані стандарти або інші нормативні документи.

Виробник зобов’язаний:

1. провести оцінювання відповідності

2. зібрати технічну документацію

3. скласти декларацію ЄС про відповідність (DoC)

4. де належить, позначити товар маркуванням «CE».

Імпортери до ЄС із третіх країн повинні перевіряти, що виробники поза межами ЄС виконали всі вимоги.

Процес оцінювання відповідності залежить від директив, застосовної до конкретної продукції, але загалом скла-
дається з таких етапів:

1. Визначити, які директиви і гармонізовані стандарти застосовні до цього продукту: основні вимоги до про-
дукту, наприклад, безпечність, формулюються на рівні ЄС і викладені в загальних рисах у цих директивах. 
Гармонізовані європейські стандарти містять посилання на відповідні директиви і докладно пояснюють 
головні вимоги щодо безпеки в технічних термінах.

2. Перевірити специфічні вимоги до продукту: виробник повинен гарантувати, що його продукція відпові-
дає основним вимогам належного законодавства ЄС. Використання гармонізованих стандартів залиша-
ється добровільним, але засвідчуватиме відповідність; утім виробник може вибрати інші способи вико-
нання цих важливих вимог. Якщо виробник не дотримується вимог безпеки гармонізованого стандарту, 
йому доведеться показати безпечність продукту, представивши відповідну документацію.

3. Визначити, чи вимагається незалежна оцінка відповідності від органу з оцінювання відповідності: кожна 
директива стосовно певних продуктів визначає, чи слід залучати в процедуру оцінювання відповіднос-
ті уповноважену третю сторону (нотифікований орган). Це обов’язково не для всіх товарів. Національні 
органи влади уповноважують ці органи і «нотифікують» (сповіщають) їх Європейській Комісії. Нотифіко-
вані органи реєструють в базі даних NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

4. Випробувати продукт і перевірити його відповідність: виробник відповідальний за тестування своїх про-
дуктів і перевірку їх відповідності до законодавства ЄС (процедура оцінки відповідності). Як правило, про-
цедура включає оцінювання ризику. Застосування відповідних гармонізованих європейських стандартів 
засвідчує виконання основних законодавчих вимог директив.

5. Підготувати і тримати напоготові потрібну технічну документацію: виробникам треба підготувати техніч-
ну документацію, обумовлену директивами, для оцінювання відповідності продукції дотичним до неї ви-
могам, а також для оцінювання ризику. Цю документацію та декларацію ЄС про відповідність слід надати 
відповідним національним органам на вимогу.
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6. Декларація ЄС про відповідність та маркування CE, в разі потреби: виробнику належить скласти і підпи-
сати декларацію ЄС про відповідність на підтвердження відповідності продукту вимогам. Якщо котрийсь 
нотифікований орган брав участь на етапі контролю виробництва, слід також зазначити його ідентифіка-
ційний номер. За відповідних вимог, виробник повинен маркувати продукт знаком «CE» згідно його пра-
вової форми на виробі або на платівці з даними. Він має бути помітним, розбірливим і не піддаватися ви-
даленню.

Декларація виробника про відповідність
Декларація ЄС про відповідність – це документ, який може, за вимогою супроводжувати продукцію. У деклара-
ції виробник повинен:

марку та серійний номер.

Технічну документацію, яку може вимагати виконавчий орган, треба мати для кожного продукту. Інформація, в 
ній, хоч і змінюватиметься залежно від конкретних директив щодо певного товару, але міститиме такі відомості:

Маркування знаком «CE»

Після виконання вимог щодо оцінки відповідності, можливо належить маркувати продукт або його пакування 
знаком «СЕ», як зазначено в законодавстві ЄС. Є певні правила використання знаку «СЕ» для маркування това-
ру, а також правила відображення логотипу CE.

Загалом, знак «СЕ» має бути пов’язаний із самим товаром, але його також можна розмістити на упаковці, в по-
сібниках та інших супровідних документах. Правила використання позначки «CE» варіюються залежно від кон-
кретної директиви ЄС щодо конкретного товару, але загальні правила говорять, що:

-
ції вимогам належних директив

-
дукту належним директивам

Залежно від специфічної до продукту директиви, застосовують такі правила відображення «СЕ» :

директивою

-
довано через природу продукту, його слід розмістити на упаковці та супровідних документах
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Україна приймає технічні регламенти ЄС

У рамках ПВЗВТ Україна погодилася впровадити деякі технічні регламенти ЄС в національне законодавство, що 
сприятиме і допомагатиме оцінюванню відповідності заради полегшення експорту в ЄС.

Графік адаптації законодавства ЄС в Україні такий:

Горизонтальне (рамкове) законодавство
Протягом першого року після того, як Угода набуде чинності

Загальна безпека продукції

Встановлення вимог для акредитації та ринкового нагляду, що стосується торгівлі продукцією

Загальна структура маркетингу продукції

Вертикальне (галузеве) законодавство
Протягом другого року після того, як Угода набуде чинності

Прості посудини високого тиску

Обладнання, що працює під тиском

Безпека іграшок

Електричне обладнання, розраховане на певні граничні значення напруги

Вимоги до коефіцієнта корисної дії нових водонагрівних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному па-
ливі

Прилади, що працюють на газоподібному паливі

Засоби індивідуального захисту

Технічні вимоги щодо енергоспоживання електричних побутових холодильників та морозильних камер

Неавтоматичні зважувальні прилади

Суднове обладнання

Протягом третього року після того, як Угода набуде чинності

Канатні установки для перевезення людей

Пакування та відходи пакування

Вибухові речовини цивільного призначення

Протягом четвертого року після того, як Угода набуде чинності

Радіо- і телекомунікаційне термінальне обладнання та взаємне визнання його відповідності

Прогулянкові судна

Протягом п’ятого року після того, як Угода набуде чинності

Зазначення маркування та стандартної інформації щодо споживання енергії та інших ресурсів, пов’язаних 
з енергетичними продуктами

 До 2020:
Будівельні вироби, включно з імплементаційніми заходами
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Санітарні та фітосанітарні заходи
Для того, щоб аграрні чи харчові продукти можна було продавати на ринку ЄС, вони повинні узгоджуватися 
з СФС правилами ЄС. Дотримання цих правил пов’язано з виконанням певних умов, які мають на меті захист 
здоров’я людей і тварин. Продукти можна завозити в ЄС тільки якщо вони:

1. походять з визнаної країни для відповідного продукту, для якого ЄС схвалив національну систему інспек-
тування

2. походять зі схваленого виробничого об’єкту третьої країни, занесеного в базу даних ЄС;

3. супроводжуються належними санітарними сертифікатами, та успішно пройшли обов’язкову перевірку на 
відповідному посту прикордонної інспекції держави-члена.

Утім європейські органи влади можуть призупинити імпорт з частини або всієї території відповідної третьої кра-
їни, або впровадити тимчасові захисні заходи, коли продукти можуть становити ризик для здоров’я людей чи 
тварин, як у випадку спалахів небезпечних захворювань.

Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів (DG SANCO) застосо-
вує процедуру, щоб оцінити, як третя країна-претендент дотримується вимог ЄС щодо здоров’я людей і тварин. 
Один з кроків цієї процедури, коли команда фахівців бюро продовольства і ветеринарії (FVO) вивчає ситуацію 
на місці. Після схвалення, цю третю країну і/або її частину додають до списку авторизованих країн для даної ка-
тегорії продукції. Ці списки публікуються в офіційних документах ЄС.

На додачу до утвердження країни, більшість продуктів тваринного походження можна завозити в ЄС тільки 
якщо вони були відправлені з, або виготовлені чи оброблені на виробничих об’єктах (бойні, переробні та фа-
сувальні потужності тощо) з переліку, затвердженого Генеральним директоратом з охорони здоров’я і захисту 
споживачів Європейської Комісії.

Імпортна продукція тваринного походження в ЄС повинна супроводжуватися санітарним сертифікатом, який 
засвідчує придатність її для експорту в ЄС, із підписом представника уповноваженого органу третьої країни-
експортера. 

У законодавстві ЄС описані різні форми сертифікатів залежно від категорії продукції, дотичних видів тварин і/
або спеціальних санітарних умов, які можуть бути встановлені для цих конкретних продуктів.

Нижче наведено список аграрних продуктів, які потребують авторизації, із зазначенням тих, на які Україна має 
дозвіл:

o Розділ I : М’ясо домашніх копитних тварин

o Розділ II : М’ясо свійської птиці та заячих (Україну схвалено)

o Розділ III : М’ясо диких тварин, вирощених на фермі

o Розділ IV : М’ясо диких тварин

o Розділ V : Рублене м’ясо, м’ясні напівфабрикати і механічно відділене м’ясо (Україну схвалено)

o Розділ VI : М’ясні продукти (Україну схвалено)

o Розділ VII : Живі двостулкові молюски

o Розділ VIII : Рибні продукти (Україну схвалено)

o Розділ IX : Сире молоко та молочні продукти

o Розділ X : Яйця та яєчні продукти (Україну схвалено)

o Розділ XIII : Оброблені шлунки, міхури та кишки: тільки оболонка

o Розділ XIV : Желатин

o Розділ I : Центри запліднення (Україну схвалено)

o Розділ II : Трансплантація ембріонів
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o Розділ I : Бійні

o Розділ II : Молокозаводи (Україну схвалено)

o Розділ III: Інші потужності для збору та одержання субпродуктів тваринного походження (наприклад, 
непереробних/необроблених матеріалів) (Україну схвалено)

o Розділ IV: Переробні підприємства (Україну схвалено)

o Розділ V : Потужності з виробництва кормів для домашніх тварин (включно з підприємствами з вироб-
ництва ласощів для собак та смакових добавок) (Україну схвалено)

o Розділ VI : Потужності з виробництва трофеїв з диких тварин (Україну схвалено)

o Розділ VII : Потужності або підприємства з виробництва напівфабрикатів

o  o    Розділ VIII : Добрива та добрива для ґрунту (Україну схвалено)

o Розділ IX : Склади продуктів переробки (Україну схвалено)

o Розділ X : Кров і продукти з крові, крім конячих, для технічних потреб, що не включають годування тварин

o Розділ XII : Розміщення інших видів

Маркування харчових і аграрних продуктів
Хоча до кожного харчового продукту застосовні специфічні правила маркування, є такі загальні правила надан-
ня інформації споживачам на етикетках харчових продуктів:

що продають у кафе та ресторанах.

У таблиці нижче наведені обов’язкові відомості, які повинні супроводжувати будь-яку їжу, призначену до по-
стачання кінцевому споживачу:

Обов’язкова інфор-
мація

Опис

Назва харчового 
продукту

Назвою харчового продукту є його офіційна назва.
Її не можна заміняти ім'ям, що охороняється як інтелектуальна власність, торговою маркою або 
химерною назвою. 
Конкретні положення стосовно назви харчового продукту та відомості, які повинні його супрово-
джувати, визначено в Додатку VI до Постанови1

Перелік інгредієнтів Переліку інгредієнтів передує слово «Склад». Перелік повинен включати всі інгредієнти (разом з 
добавками та ферментами), позначені їхніми специфічними назвами, у порядку зменшення їхньої 
масової частини, яка була використана в процесі виробництва.
Всі інгредієнти у формі створених наноматеріалів, повинні бути позначені в переліку інгредієнтів. 
За назвами таких інгредієнтів слід поставити в дужках слово «нано».
Кожний інгредієнт або допоміжний матеріал для переробки, згаданий в Додатку II до Постанови, 
що спричиняє алергічні реакції або нестерпність організму, навіть присутній в готовому продукті 
в зміненій формі, слід позначати в переліку інгредієнтів і виділяти друком, який чітко виокрем-
лює його назву з інших інгредієнтів (з допомогою шрифту, стилю або кольору фону).
Обов’язково позначати в маркуванні кількість окремого інгредієнта (класу інгредієнтів), використану 
під час виробництва або приготування харчового продукту, якщо цей інгредієнт/клас інгредієнтів:

-
браженням; або

продуктів.
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Обов’язкова інфор-
мація

Опис

Маса нетто харчового 
продукту

Для рідких продуктів може бути виражений в одиницях вимірювання об’єму (літр, мілілітр), а для 
інших продуктів –  в одиницях вимірювання маси (кілограм, грам)
На харчах, які продаються в рідкому середовищі, слід також позначати масу нетто самого про-
дукту, без рідини.
Для заморожених в «глазурі» продуктів маса нетто не повинна включати масу льодової глазурі.

Термін зберігання Це має бути дата, до якої харчовий продукт зберігає свої специфічні властивості за умови належ-
ного зберігання.
Дата повинна складатися з зазначень дня, місяця та року в такій послідовності, а їй повинні пере-
дувати слова «придатний до» або
«придатний до кінця» відповідно до Додатку X
Для швидкопсувних харчових продуктів, які за короткий час можуть становити пряму загрозу 
людському здоров’ю, мінімальний строк придатності заміняється кінцевою датою «вжити до».

Умови зберігання або 
умови використання

За потреби слід зазначати спеціальні умови зберігання та/або використання
За потреби, слід зазначати умови зберігання та кінцевий термін споживання продукту після роз-
кривання упаковки, щоб забезпечити належне зберігання чи споживання.

Країна або місце 
походження

Позначення країни походження або місця походження є обов’язковим у таких випадках:
-

дження або місця походження харчового продукту,

Nomenclature), вказаними в Додатку XI.
Якщо країна походження або місце походження харчового продукту не збігається з країною або 
місцем походження основного інгредієнту харчового продукту, то про останній також треба вка-
зати або зазначити, що він  відрізняється від країни або місця походження харчового продукту.

Інструкції з 
використання

Вміст алкоголю Правила стосовно позначення вмісту спирту за об’ємом, у випадку продуктів внесених до Комбі-
нованої номенклатури під кодом 2204, мають бути встановлені в положеннях нормативно-право-
вих актів, що застосовуються до таких продуктів.
Фактичний вміст спирту в напоях, що містять понад 1,2% спирту за об’ємом, крім внесених до 
Комбінованої номенклатури під кодом 2204, позначаються у відповідності до Додатку XII.

Номер партії 
виробництва

Заява про поживну 
цінність

Ці дані повинні бути вказані на упаковці або на етикетці, прикріпленій до фасованих продуктів харчування. У разі 
фасованих харчових продуктів, призначених для громадського харчування (продукти, що продаються оптом), 
обов’язкову маркувальну інформація треба зазначити в комерційних документах, а назву, під якою товар прода-
ється, термін придатності або кінцеву дату придатності, та ім’я виробника слід зазначити на зовнішній упаковці.

Маркування не повинно ні вводити покупця в оману щодо характеристик або впливу харчових продуктів, ні 
приписувати продуктам особливі властивості з профілактики, лікування людських хвороб. Інформація на ети-
кетках повинна бути зрозумілою, легко видимою, розбірливою і незмивною; маркування має бути офіційною 
мовою (мовами) держави-члена, де продукт продається. Втім, використання іноземних термінів або виразів, до-
бре зрозумілих покупцям, може бути дозволено.
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РИНКОВІ ТА СПОЖИВЧІ ВИМОГИ 

Головні торгові асоціації
В ЄС діють понад 6000 галузевих і товарних торгових асоціацій. Галузеві чи промислові торгові асоціації пред-
ставляють своїх членів, окремі компанії. Головні функції торгової асоціації такі: представляти важливі інтереси 
своїх членів та галузі; надавати своїм членам інформацію з питань, які їх цікавлять; та підносити голоси окремих 
членів щодо питань, які стосуються їх або їхньої галузі. Зазвичай це виявляється у проведенні спрямованої по-
літики (лобіювання в уряді змін до законів або формування нових законів), загальній підтримці галузі (інформу-
вання громадськості) та інформуванні своїх членів (інформація про ринок та регулятивні зміни, навчання). Для 
взаємодії на європейському рівні, в ЄС створені федерації рівнозначних національних асоціацій.

Ці асоціації можуть бути корисними для чинних і потенційних експортерів, в спілкуванні з ними часто можна 
дістати важливу інформацію:

меблів):

o Асоціації ЄС і/або їхні еквіваленти в державах-членах часто здатні надати довідку про вимоги і відповід-
ність до законодавства ЄС. Асоціації в ЄС лобіюють законодавчі зміни та відстежують закони від імені 
своїх членів, то ж вони добре розуміють вимоги. Вони часто публікують путівники, довідники та прово-
дять навчання щодо дотримання правил і можуть надати таку допомогу українським експортерам;

o Члени національних асоціацій виробляють подібний до українських виробників товар, отож вони є 
джерелом інвестицій, спільних підприємств, аутсорсингових та інших партнерських угод, і;

o Асоціації ЄС і/або їхні еквіваленти в державах-членах часто здатні надати інформацію про ринкові ви-
моги, тенденції та індивідуальні стандарти, що дуже важливо для ефективних продажів.

-
гівлі меблями):

o Члени національних асоціацій – потенційні покупці експорту, їхні контакти часто перелічені на сайтах 
асоціацій. Це список потенційних покупців.

o Асоціації ЄС і/або їхні еквіваленти в державах-членах часто здатні надати інформацію про ринкові ви-
моги, тенденції та індивідуальні стандарти, що дуже важливо для ефективних продажів.

Торгові ярмарки та виставки
Щороку в ЄС проводиться понад 10000 міжнародних торгових ярмарків. Ці ярмарки можуть слугувати хорошим 
джерелом інформації та надають можливості продажу. Відвідуючи специфічні торгові ярмарки експортер або 
потенційний експортер матиме змогу:

o Вивчати конкуренцію на виставці в рамках ширшого дослідження ринку, зосередившись на конкурен-
тах з конкретних країн і ринків, щоб пересвідчитися, що продає конкурентні товари чи послуги. У кон-
курентів можна зібрати інформацію не тільки про те, що продавати, а також і в який спосіб, спостері-
гаючи, як вони виставляють товар, готують ринкову інформацію та ціни;

o Дістати інформацію про нормативну відповідність, розпитуючи конкурентів, як вони дотримуються 
цих вимог;

o Визначити потенційних покупців і налагодити з ними контакт, зосередившись на потенційних клієн-
тах на цільових ринках, і продавати їм безпосередньо. Утім у цих компаній можуть бути свої цілі на ви-
ставці, тому треба бути готовим просто взяти контактні дані та домовитися про зустріч пізніше;

o У виставці можуть брати участь не тільки продавці та покупці, а й виробники чи продавці інших това-
рів, допоміжних, наприклад, які можна продавати разом з товарами експортерів – це може стати на-
годою для спільного продажу або рекомендацій.

o На виставках бувають також постачальники обладнання, яке може поліпшити продуктивність або паку-
вання товарів. Варто ознайомитися й оцінити останні технічні новинки і досягнення, що можуть впли-
вати на галузь у наступні роки. 
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НАЯВНА ІНФОРМАЦІЯ

Класифікація за розділом і групою 
Українська енциклопедія з експортування в ЄС на засадах ПВЗВТ подає інформацію про правові та законодавчі 
вимоги стосовно експортування товарів до ЄС. Вона складається з трьох головних частин:

1. Пропедія: загальний огляд (цей том) вимог до експорту, пояснює значення і спосіб використання нада-
ної інформації;

2. Мікропедія: зведена інформація, що надає швидке посилання до ключових даних по продуктах, відповід-
но до кожної групи митної номенклатури;

3. Макропедія: детальна інформація про нормативні вимоги за видами продукції, відповідно до кожної гру-
пи митної номенклатури;

Енциклопедія містить інформацію про конкретні продукти, які можуть експортуватися з України в ЄС в рамках 
ПВЗВТ. Вона організована за товарами відповідно до митної номенклатури по розділах, групах і митних кодах. 
Тому, хоч яка інформація потрібна, загальна чи конкретніша, насамперед слід визначити, до якої групи митних 
кодів належить продукт.

В ЄС система класифікації товарів для зовнішньоекономічної діяльності базується на розширеній версії Гармо-
нізованої системи (ГС) – Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації – яка 
включає близько 5000 товарних позицій, організованих ієрархічно по

o розділах

o групах (2 знаки)

o товарних позиціях (4 знаки)

o підпозиціях (6 знаків)

Комбінована номенклатура ЄС (КН) включає Гармонізовану систему з подальшою деталізацією до восьмизнач-
ної системи кодування та інтегрований тариф (TARIC), який додає до Комбінованої номенклатури ще 2 знаки 
(підзаголовки TARIC).

Приклад системи класифікації ЄС:

64 Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини  (Група ГС)
 6406  - Частини взуття (включаючи верх взуття з прикріпленою або неприкріпленою внутрішньою підошвою, 
     без зовнішньої підошви);  (Позиція ГС)
  6406 10 - - Верх взуття та його частини, крім жорстких деталей (Підпозиція ГС)
   6406 10 10 - - - з натуральної шкіри (Код КН)
    6406 10 10 10 - - - - ручного пошиття (Код Taric)
    6406 10 10 90 - - - - інше (Код Taric)
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Розділ I - Живі тварини; продукти тваринного походження 
1 Живі тварини
2 М’ясо та їстівні субпродукти
3 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні
4 Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти 

тваринного походження, в іншому місці непойменовані 
5 Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Розділ II: Продукти рослинного походження
6 Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини 

рослин; зрізані квіти і декоративна зелень
7 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби
8 Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь
9   Кава, чай, мате, або парагвайський чай, прянощі
10 Зернові культури
11 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; крохмалі, інулін; 

пшенична клейковина
12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або 

лікарські рослини; солома і фураж
13 Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти
14  Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти 

рослинного походження, в іншому місці не зазначені

Розділ III: Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти 
їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного 

походження
  15 Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх 

розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного 
походження

Розділ IV: Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; 
тютюн та його замінники

16 Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших 
водяних безхребетних

17 Цукор і кондитерські вироби з цукру 
18 Какао та продукти з нього
19 Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; 

борошняні кондитерські вироби
20 Продукти переробки  овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин
21 Різні харчові продукти
22 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет
23 Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин
24 Тютюн та промислові замінники тютюну

Розділ V: Мінеральні продукти
25 Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент
26 Руди, шлаки та зола
27 Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; 

воски мінеральні

Розділ VI: Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей  промисловості
28 Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних 

металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів
29 Органічні хімічні сполуки
30 Фармацевтична продукція
31 Добрива
32 Екстракти дубильні або барвні ; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші 

фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики, чорнило, туш
33 Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні препарати
34 Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні 

матеріали, воски штучні та  готові , суміші для чищення або полірування, свічки 
та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, «стоматологічний віск» і 
суміші  на основі гіпсу для стоматології

35 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти
36 Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; 

деякі горючі матеріали
37 Фотографічні або кінематографічні товари
38 Різноманітна хімічна продукція

Розділ VII: Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та 
вироби з них

39 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
40 Каучук, гума та вироби з них

Розділ VIII: Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне та штучне хутро 
та вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та 

аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
41 Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) та шкіра вичинена
42 Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та 

аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього

Розділ IX: Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та вироби з 
нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; кошикові та 

інші плетені вироби
44 Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля
45 Корок та вироби з нього
46 Вироби із соломи, трави еспарто та інших матеріалів, які використовуються для 

плетіння; кошикові вироби та плетені вироби

Розділ X: Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; 
папір або картон, одержані з відходів та макулатури; папір, картон та вироби 

з них
47 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або 

картон з повторно перероблених відходів і макулатури
48 Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
49 Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної 

промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани

Розділ XI:  Текстильні матеріали та текстильні вироби
50 Шовк 
51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу
52 Бавовна
53 Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі
54 Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних 

або штучних матеріалів
55 Синтетичні або штучні штапельні волокна
56 Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та 

канати і вироби з них
57 Килими та інші текстильні покриття для підлоги
58 Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; гобелени; 

оздоблювальні матеріали; вишивка
59 Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби 

технічного призначення 
60 Трикотажні полотна
61 Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
62 Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних
63 Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що 

використовувались; ганчір’я

Розділ XII: Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, стеки, 
батоги та їх частини; пір’я оброблене і вироби з нього; штучні квіти; вироби з 

волосся людини
64 Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини
65 Головні убори та їх частини
66 Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти для 

верхової їзди та їх частини
67 Оброблені пір’я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини

Розділ XIII: Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних 
матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла

68 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів
69 Керамічні вироби
70 Скло та вироби із скла

Розділ XIV: Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 
напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані 

дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети
71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, 

дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з 
них; біжутерія; монети

Розділ XV: Недорогоцінні метали та вироби з них
72 Чорні метали
73 Вироби з чорних металів
74 Мідь і вироби з  неї
75 Нікель і вироби з нього
76 Алюміній і вироби з нього
78 Свинець і вироби з нього
79 Цинк і вироби з нього
80 Олово і вироби з нього
81 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них
82 Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх 

частини  з недорогоцінних металів
83 Інші вироби з недорогоцінних металів

Розділ XVI: Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; 
їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура 

для запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини та 
приладдя

84 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини 
85 Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або 

відтворення звуку; телевізійна апаратура для запису та  відтворення 
зображення і звуку,  їх частини  та приладдя

Розділ XVII: Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби і 
пов’язані з транспортом пристрої та обладнання

86 Залізничні або трамвайні локомотиви, рухомий склад та їх частини; шляхове 
обладнання та пристрої для залізничних або трамвайних колій та їх частини; 
механічне (у тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх 
видів

87 Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого 
складу, їх частини та обладнання

88 Літальні апарати, космічні апарати  та їх частини
89 Судна, човни та інші плавучі засоби

Розділ XVIII: Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, 
контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні; годинники всіх 

видів; музичні інструменти; їх частини та приладдя
90 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, 

вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя
91 Годинники всіх видів та їх частини
92 Музичні інструменти; частини та приладдя до них

Розділ XIX: Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
93 Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

Розділ XX: Різні промислові товари
94 Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні 

набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці 
не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні 
конструкції

95 Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини і приладдя
96 Різні готові вироби

Розділ XXI: Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат
97 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат
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Мікропедія призначена для узагальнення інформації, деталізованої в Макропедії. У розділі ІІ для кожної групи 
товарної номенклатури подано такі дані, вміщені в таблиці:

-
цію в таблиці.

євро. Це дає уявлення про масштаби експорту.

країн ЄС за 2012-2014 роки, як показник відносної важливості цієї групи в загальному українському екс-
порті.

-
монструє загальну тенденцію.

і ринкову частку України на ринку ЄС. Свідчить про потенціал ринку.

рівні шестизначної номенклатури (в середньому за 2012-2014 роки) в мільйонах євро.

щоб їх можна було експортувати в ЄС.

Приклад: Група 95
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95 Іграшки, 
ігри і 
спортив-
ний інвен-
тар 

43.0 0.01% -1.6% 0.03% 27 1. Лижі (32 млн. євро)
2. Спортивне об-

ладнання (3.0 млн. 
євро)

3. Вироби для ново-
річних та різдвяних 
свят (2.5 млн. євро)

1. Технічні стандарти для іграшок
2. Обмеження на використання в 

іграшках деяких хімічних речо-
вин

3. Загальні вимоги до безпеки 
продукції

4. Технічні стандарти з електро-
магнітної сумісності

5. Технічні стандарти для засобів 
індивідуального захисту

6. Вимоги екодизайну для спожи-
вання електроенергії електрич-
ним та електронним побутовим 
та офісним обладнанням у 
вимкненому стані та в режимі 
очікування

7. Конвенція про міжнародну 
торгівлю загроженими видами 
дикої фауни і флори (CITES)
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Розділ III Мікропедії містить детальнішу інформацію про нормативні вимоги для кожної з груп товарів. Для кож-
ної зазначеної в таблиці галузі читач, з допомогою показника, може знайти докладнішу інформацію про: об’єкти 
регулювання; основні вимоги щодо відповідності; всі процедури відповідності та список нормативних актів ЄС, 
де можна шукати докладнішу інформацію.

Приклад: контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількос-
тях, які могли б загрожувати здоров’ю людини.

Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продук-
ти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування або також внаслідок забруднення довкілля.

Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Council Regulation (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 laying down 
Community procedures for contaminants in food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст за-
бруднювачів у харчах :

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначені постановою Комісії: Commission Regulation 
(EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) 
(CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:

Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фрук-
тах і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулко-

вих молюсках і дитячому харчуванні. 

Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю  забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

Council Regulation (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 laying down Community procedures for contaminants 
in food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain 
contaminants in foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)
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У наступному розділі міститься інформація про експортування продукції до ЄС, відповідно до кожної групи мит-
ної номенклатури. 

Основні продукти 
та ринки  

для України

Тарифи  
та тарифні квоти

Правила  
походження   

Нормативні  
вимоги

Основні  галузеві 
асоціації

Спеціалізовані  
виставки  

та ярмарки

-
го обсягу імпорту (з усього світу) . Це дає уявлення про масштаби експорту.

-
ної групи товарів 

України 

відсотків після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС)

в протоколі про походження до угоди з відповідною країною або в правилах походження в окремих 
договорах. 

країні або, якщо це не так, щонайменше, зазнати певного ступеня переробки чи обробки в цій країні. 

здоров’я і довкілля та захист прав споживачів

всі продукти, як ті, що ввозяться до ЄС, так і вироблені в ЄС

ринку) відрізняється для кожного товару

-
моги, тенденції та індивідуальні стандарти, що дуже важливо для ефективних продажів

-
релом інвестицій, спільних підприємств, аутсорсингових та інших партнерських угод

асоціацій. Це список потенційних покупців

-
ливості продажу

конкуренцію в рамках ширшого дослідження ринку, ознайомитися й оцінити останні технічні новинки 
і досягнення. 

-
ційних покупців,  ділових партнерів та інвесторів 



51Розділ III: ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЕНЦИКЛОПЕДІЄЮ ...

Приклад груп та інформації в них
Основні продукти та ринки для України

Стан поточної торгівлі з ЄС, а саме: середні показники експорту в 2012-2014 рр., відсоток щорічного зростан-
ня протягом 2010-2014 років та частка і вартість цього продукту в загальному імпорті ЄС. Крім того, чотири ді-
аграми показують:

Дивіться приклад на наступній сторінці.
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС молока та молочних продуктів; яєць  птахів; натураль-
ного меду; харчових продуктів тваринного походження, в іншому місці непойменованих за період 2012-2014 
років склав €28,95 млн, зростаючи в середньому на 73% на рік.  Для ЄС це становило 2,72% від середньоариф-
метичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 04 за згаданий період, що склало €1,063 млрд.  

Експорт з України до ЄС 
Група 04 (€ млн)

Частка Групи 04 в експорті
 з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС  Група 04 (%)

Основні напрямки експорту з
 України до ЄС Група 04 (%)

0409  МЕД НАТУРАЛЬНИЙ 
0410  ЇСТІВНІ ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ  
0408  ЯЙЦЯ ПТИЦI БЕЗ ШКАРАЛУПИ ТА ЯЄЧНI ЖОВТКИ, СВIЖI, СУШЕНI, ВАРЕНI У ВОДI АБО НА ПАРІ, ФОРМОВАНI, 

МОРОЖЕНI АБО КОНСЕРВОВАНI IНШИМ СПОСОБОМ, З ДОДАННЯМ ЧИ БЕЗ ДОДАННЯ ЦУКРУ ЧИ IНШИХ 
ПIДСОЛОДЖУВАЛЬНИХ РЕЧОВИН 

0401  МОЛОКО ТА ВЕРШКИ, НЕЗГУЩЕНІ ТА БЕЗ ДОДАННЯ ЦУКРУ ЧИ IНШИХ ПIДСОЛОДЖУВАЛЬНИХ РЕЧОВИН 

0406  СИРИ ВСІХ ВИДІВ І КИСЛОМОЛОЧНИЙ СИР 
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CHAPTER 04: DAIRY PRODUCE; BIRDS  EGGS; NATURAL 
HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT 
ELSEWHERE SPECIFIED OR  INCLUDED 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of dairy produce; birdsʹ eggs; natural honey; edible products of animal origin, 
not elsewhere specified or  included between 2012 and 2014 amounted to €28,95mn, growing by an average of 73% 
per annum over the period. This represents 2,72% of the EU’s €1,063bn average worldwide imports of these products 
over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 04 (€ mn) Share of Chapter 04 in Ukraine’s Exports 
 to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 04 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 04 (%) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014

Other
43,75%

72 IRON AND 
STEEL

21,14%

10 CEREALS
11,03%

26 ORES, 
SLAG AND 

ASH
9,09%

27 MINERAL FUELS, 
MINERAL OILS AND 

PRODUCTS
8,15%

85 ELECTRICAL 
MACHINERY AND 
EQUIPMENT AND 
PARTS THEREOF

6,64%

04 DAIRY PRODUCE; 
BIRDS' EGGS; 

NATURAL HONEY; 
EDIBLE PRODUCTS 

OF ANIMAL ORIGIN, 
NOT ELSEWHERE 

SPECIFIED OR  
INCLUDED

0,20%

 

  61

CHAPTER 04: DAIRY PRODUCE; BIRDS  EGGS; NATURAL 
HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT 
ELSEWHERE SPECIFIED OR  INCLUDED 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of dairy produce; birdsʹ eggs; natural honey; edible products of animal origin, 
not elsewhere specified or  included between 2012 and 2014 amounted to €28,95mn, growing by an average of 73% 
per annum over the period. This represents 2,72% of the EU’s €1,063bn average worldwide imports of these products 
over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 04 (€ mn) Share of Chapter 04 in Ukraine’s Exports 
 to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 04 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 04 (%) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014

ІНШI
43,75%

72 ЧОРНІ 
МЕТАЛИ…

21,14%
10 ЗЕРНОВІ 
КУЛЬТУРИ 

11,03%

26 РУДИ, 
ШЛАКИ ТА 

ЗОЛА 
9,09%

27  ЕНЕРГЕТИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ…

8,15%

85 ЕЛЕКТРИЧНІ 
МАШИНИ…

6,64%

04 МОЛОКО ТА 
МОЛОЧНІ…

0,20%

 

  62

   
0409 NATURAL HONEY; 
0410 TURTLESʹ EGGS, BIRDSʹ NESTS AND OTHER EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, N.E.S.;
0408 BIRDSʹ EGGS, NOT IN SHELL, AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER, MOULDED, FROZEN 
OR OTHERWISE PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER; 
0401 MILK AND CREAM, NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER; 
0406 CHEESE AND CURD. 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 04 

 Ukraine exports 6 products of Chapter 04 at a 6 digit customs code level. The following top 6 products represent 
100% of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

040900 NATURAL HONEY  28 838 355  99,61% 

041000  TURTLESʹ EGGS, BIRDSʹ NESTS AND OTHER EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL 
ORIGIN, N.E.S. 

51 402  0,18% 

040891  DRIED BIRDSʹ EGGS, NOT IN SHELL, WHETHER OR NOT SWEETENED (EXCL. 
EGG YOLKS) 

46 782  0,16% 

040150  MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF > 10%, NOT 
CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER 

12 486  0,04% 

040690  CHEESE (EXCL. FRESH CHEESE, INCL. WHEY CHEESE, CURD, PROCESSED 
CHEESE, BLUE‐VEINED CHEESE AND OTHER CHEESE CONTAINING VEINS 
PRODUCED BY  PENICILLIUM ROQUEFORTI , AND GRATED OR POWDERED 
CHEESE) 

1 256  0,00% 

040120  MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF > 1% BUT <= 6%, NOT 
CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER 

912  0,00% 

   

ІНШI <
0,00%

0409 МЕД 
НАТУРАЛЬНИЙ

99,61%

0410 ЇСТІВНІ 
ПРОДУКТИ 

ТВАРИННОГО…
0,18%

0408 ЯЙЦЯ 
ПТИЦI...
0,16% 0401 МОЛОКО 

ТА ВЕРШКИ…
0,05%

0406 СИРИ… <
0,00%

ІНШI
7,23%

ПОЛЬЩА
44,16%

НІМЕЧЧИНА 
35,34%

СЛОВАЧЧИНА
6,66%

АВСТРІЯ
4,17%

ФРАНЦІЯ
2,43%
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0409 NATURAL HONEY; 
0410 TURTLESʹ EGGS, BIRDSʹ NESTS AND OTHER EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, N.E.S.;
0408 BIRDSʹ EGGS, NOT IN SHELL, AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER, MOULDED, FROZEN 
OR OTHERWISE PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER; 
0401 MILK AND CREAM, NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER; 
0406 CHEESE AND CURD. 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 04 

 Ukraine exports 6 products of Chapter 04 at a 6 digit customs code level. The following top 6 products represent 
100% of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

040900 NATURAL HONEY  28 838 355  99,61% 

041000  TURTLESʹ EGGS, BIRDSʹ NESTS AND OTHER EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL 
ORIGIN, N.E.S. 

51 402  0,18% 

040891  DRIED BIRDSʹ EGGS, NOT IN SHELL, WHETHER OR NOT SWEETENED (EXCL. 
EGG YOLKS) 

46 782  0,16% 

040150  MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF > 10%, NOT 
CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER 

12 486  0,04% 

040690  CHEESE (EXCL. FRESH CHEESE, INCL. WHEY CHEESE, CURD, PROCESSED 
CHEESE, BLUE‐VEINED CHEESE AND OTHER CHEESE CONTAINING VEINS 
PRODUCED BY  PENICILLIUM ROQUEFORTI , AND GRATED OR POWDERED 
CHEESE) 

1 256  0,00% 

040120  MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF > 1% BUT <= 6%, NOT 
CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER 

912  0,00% 

   

ІНШI
<0,00%

0409 МЕД 
НАТУРАЛЬНИЙ

99,61%

0410 ЇСТІВНІ 
ПРОДУКТИ 

ТВАРИННОГО…
0,18%

0408 ЯЙЦЯ 
ПТИЦI...
0,16% 0401 МОЛОКО 

ТА ВЕРШКИ…
0,05%

0406 СИРИ… 
<0,00%

ІНШI
7,23%

ПОЛЬЩА
44,16%

НІМЕЧЧИНА 
35,34%

СЛОВАЧЧИНА
6,66%

АВСТРІЯ
4,17%

ФРАНЦІЯ
2,43%
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Крім того, в групі зазначено 10 головних експортних позицій на шестизначному рівні ГС. Якщо наразі експорту-
ється менше десяти продуктів, це зазначено. Інформація про цю групу далі базується на вимогах для цих про-
дуктів.

Приклад:
Україна експортує 6 видів продукції Групи 04 за шестизначним митним кодом. Наведені нижче 6 товарів становлять 100% загального 
експорту цих продуктів.

Код Опис Середня вартість експорту (млн. євро) % від загального експорту Групи
040900 НАТУРАЛЬНИЙ МЕД 28,838 99,61%

Тарифи і тарифні квоти
Тарифи, застосовані до цих 10 продуктів далі деталізуються, спираючись на подальшу класифікацію на рівнях 
КН і TARIC.

Приклад:

Код Опис                                                                                    Базова 
ставка

Перехідний пе-
ріод (роки)

Ставка після того, 
як Угода набуде 
чинності

040120 МОЛОКО ТА ВЕРШКИ З ВМІСТОМ ЖИРІВ > 1%, АЛЕ <= 6%, НЕЗГУЩЕНІ, БЕЗ ДОДАВАННЯ ЦУКРУ ЧИ ІНШИХ ПІДСО-
ЛОДЖУВАЛЬНИХ РЕЧОВИН

0401 20 11
00

--- У первинних упаковках об’ємом нетто не більше 2 л 10 % 7 8.58 %

0401 20 19
00

--- інші 10 % 7 8.58 %

0401 20 91
00

--- У первинних упаковках об’ємом нетто не більше 2 л 10 % 7 8.58 %

0401 20 99
00

--- інші 10 % 7 8.58 %

Базова ставка – це чинний звичайний тариф, що застосовується до імпорту в ЄС. Перехідний період – це кіль-
кість років, упродовж яких, відповідно до ПВЗВТ, звичайний тариф буде поступово скасовано. У наведеному 
вище прикладі звичайний митний тариф для імпорту в ЄС молочних продуктів становить 10% і ЄС погодився 
поступово скасувати його за 7 років. Скасування відбуватимуться пропорційно, себто на 1.42% (10%/7) щороку 
після того, як Угода набуде чинності (1 січня 2016). Відповідно й треба рахувати тариф, починаючи з 2017 і далі 
(7.16% у 2017 ….. до 0% у 2022).

Там, де є тарифні квоти, вказано продукти, і відповідні митні коди, до яких застосовуються квоти. 

Приклад
Сукупні тарифні квоти на український експорт до ЄС продуктів Групи 04. В рамках квоти товари експортуються до ЄС без мит, за наяв-
ності імпортної ліцензії. Після того, як квоту вичерпано, застосовується повний тариф.

Продукт Тарифна класифікація Квотна кількість
Молоко, вершки, згущене моло-
ко і йогурт

0401 20 (11-19-91-99) 8 000 тонн/рік ваги нетто з поступовим збільшення 
протягом 5 років до 10 000 тонн/рік ваги нетто

Квоти сукупні для всіх перелічених товарних кодів, але не розподілені між ними. Отже в наведеному вище при-
кладі тарифна квота у 8000 тонн на рік охоплює 4 шестизначних коди. Це означає, що перші в 2016 році 8000 
тонн будь-якого з 4 перелічених продуктів будуть завезені до ЄС безмитно, а далі до всіх товарів з цими кода-
ми застосовуватиметься звичайний тариф. Протягом наступних п’яти років квота збільшуватиметься щорічно 
на 400 тонн і сягне 2021 року 10000 тонн.
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Правила походження
Щоб скористатися пільговим доступом до ринку ЄС в рамках ПВЗВТ, треба надати сертифікат походження, що 
засвідчує додержання правил. Подається загальне правило походження для всієї групи.

Приклад:
Для того, щоб претендувати на пільговий доступ на ринок відповідно до ПВЗВТ, українські підприємства повинні пересвідчитися, що їхня 
продукція класифікується як українська. Зауважимо, що для продуктів, для яких звичайний тариф ЄС дорівнює нулю, свідоцтво про укра-
їнське походження не потрібно. Щоб кваліфікувати походження, як українське, всі матеріали і компоненти повинні бути українськими або 
ж застосовуються такі правила:

-Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, за винятком процесу прикріплення верхньої частини взуття до внутрішньої підошви або 
інших компонентів підошви позиції 6406

Якщо є правила, які застосовуються до конкретних продуктів, ці винятки з загального для групи правила будуть 
описані для всіх продуктів в межах 4 значного рівня.

Приклад:
Є особливі правила для конкретних продуктів. У таблиці нижче наведено добірку цих винятків для перших 10 українських експортних 
позицій в цій групі. Повний список правил походження міститься в Додатку II Протоколу 1 до Угоди про асоціацію.

Позиція ГС Опис товару Технологічні дії та обробка, застосовні до матеріалів 
іншого походження, що надають статусу українсько-
го походження

6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикріпле-
ною або неприкріпленою внутрішньою устілкою); 
вкладні устілки, устілки під п’ятку і подібні деталі; ге-
три, гамаші й подібні вироби та їхні частини

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції 
даного товару

Нормативні вимоги для доступу на ринок
Для кожної групи товарів подається перелік нормативних вимог з подальшою деталізацією головних нормативів.

Приклад:
Деякі або всі товари Групи 39, «Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них» повинні, задовольняти такі вимоги експортування в ЄС.

1. Правила торгівлі небезпечними хімічними речовинами, пестицидами і біоцидами

2. Загальні вимоги до безпечності виробів

3. Технічні стандарти для медичних приладів

4. Технічні стандарти для автомобілів

5. Технічні стандарти для цивільних літаків

6. Технічні характеристики будівельної продукції

7. Технічні стандарти для обладнання під тиском

8. Пакування

Технічні стандарти для медичних виробів

Продаж медичних виробів на ринку ЄС обумовлена додержанням обов’язкових вимог, упроваджених директивою Ради від 12.07.93 
(Council Directive 93/42/EEC (OJ L-169 12/07/1993) (CELEX 31993L0042). Ці вимоги покликані забезпечити високий рівень захисту здоров’я 
і безпеки пацієнтів, користувачів і третіх осіб, а також досягти проектної продуктивності.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ
Медичні прилади повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в додатку I до Директиви так, щоб їхній дизайн, виробни-
цтво та упаковка зменшували до мінімуму всі ризики для безпеки та здоров’я пацієнтів, користувачів і третіх осіб за належного 
використання.
Демонстрація відповідності до основних вимог повинна включати клінічне оцінювання згідно з Додатком X.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні характеристики, які дозволяють задовольнити обов’язкові вимоги. Продукція, виготовлена від-
повідно до цих гармонізованих стандартів, визнається такою, що задовольняє обов’язкові вимоги.
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Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартизації (CEN) та Європей-
ський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання яких полягає в розробці добровільних 
відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти пу-
блікуються в Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з 
ідентичними характеристиками. 

Оцінювання відповідності

Вибір процедури оцінювання відповідності залежить від класифікації медичного виробу:

-
ня (втручання уповноваженого органу тільки щодо аспектів стерильності та відповідності метрологічним вимогам, відповідно)

-
ревірки виробів

-
ти  комплект документів (так зване «проектне досьє») щодо продукту

Маркування знаком «CE»

Вироби, які вважаються такими, що відповідають обов’язковим вимогам, слід позначати знаком відповідності «CE», коли вони призначе-
ні для виведення на ринок. Позначення «CE» слід наносити на виріб чи пакування, а також на інструкцію з використання; воно повинно 
бути видимим, розбірливим і незмивним. Коли правила передбачають участь третьої сторони, позначення «CE» повинно супроводжу-
ватися ідентифікаційним номером уповноваженого органу з процедури оцінювання відповідності. Вироби, зроблені на замовлення, та 
вироби для клінічних досліджень не позначають знаком «CE». Натомість виробник мусить написати заяву і тримати напоготові техніч-
ну документацію, перелік якої детально викладений в Додатку VIII.

Митні органи держав-членів також повинні контролювати, в пунктах в’їзду до ЄС, відповідність виробів до обов’язкових вимог.

Законодавство

o Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices (OJ L-169 12/07/1993) (CELEX 31993L0042)

Основні галузеві асоціації
Подається перелік відповідних галузевих європейських асоціацій з зазначенням назви, повної адреси, телефон-
ного номера та сайта.

Приклад:
European Dairy Association (EDA)
Європейська молочна Асоціація
22 – 28 avenue d’Auderghem
1040 Brussels
Belgium
+32 2 549 50 40
www.eda.euromilk.org 

Спеціалізовані виставки та ярмарки
Подається перелік відповідних торгових ярмарків в ЄС з зазначенням назви ярмарку та частоти його проведен-
ня в дужках. Далі подано опис цільових учасників, місто і країна проведення та сайти організаторів.

Приклад:
ANUGA  (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, кондитерська та  пивоварна промисловості,  громадське  харчування 
Exhibition Centre Cologne 
Cologne 
Germany
www.anuga.de
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КОНТАКТИ І ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Доступ на ринок ЄС
Тарифи і тарифні квоти

Більше інформації про тарифи і тарифні квоти щодо українського імпорту в ЄС дивіться:

o The EU Trade Helpdesk : докладно про тарифи, тарифні квоти, правила походження та нор-
мативні вимоги http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.
html&docType=main&l anguageId=en&newLanguageId=RU

o EU Tariff Database : докладно про тарифи, тарифні квоти http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/
taric/taric_consultation.jsp

o Урядовий портал України : Угода про асоціацію між Україною та ЄС http://www.kmu.gov.ua/kmu/
control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535

o Tariff Schedule of EU
 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_id=223223535

o Тарифні квоти
 http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf

o Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: Автономний преференційний торговель-
ний режим ЄС для України http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=AvtonomniiPrefere
ntsiiniiTorgovelniiRezhimYesDliaUkraini

Географічні зазначення

EU database : список зареєстрованих географічних зазначень http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/
list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3x bL2YphGT4k6zdWn34!-370879141

Угода про асоціацію: розклад впровадження в Україні географічних зазначень ЄС http://www.kmu.gov.
ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535

Гармонізація законодавства у сфері географічних зазначень
 http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/22_Annexes_A-C.pdf

Список географічних зазначень ЄС
 http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/22_Annexes_D.pdf

Нормативні вимоги
Технічні регламенти

-
рату Європейської Комісії з внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та малих і середніх під-
приємств (DG Grow) – http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11502

Список нотифікованих органів ЄС
 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm

The EU Trade Helpdesk : нормативні вимоги http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_
Requirements.html&docType=main&languageId=en

uk/publish/article?art_id=247411743&cat_id=223223535

Національне агентство з акредитації України 
 http://naau.org.ua

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
 http://dnop.gov.ua/index.php/uk/
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Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості
 http://www.ukrndnc.org.ua/

Санітарні та фітосанітарні заходи

The EU Trade Helpdesk ґрунтовно про нормативні вимоги ЄС 
 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requirements.html&docType=main&l 

anguageId=en

Список компаній в третіх країнах схвалених для кожної категорії продуктів  
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm

 
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411743&cat_id=223223535

Міністерство аграрної політики та продовольства України 
http://minagro.gov.ua/

Міністерство охорони здоров’я України 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України  
http://vet.gov.ua/

Державна санітарно-епідеміологічна служба України 
http://www.dsesu.gov.ua/ua/

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів 
http://www.dsiu.gov.ua/

Національна комісія України з Кодекс аліментаріус 
http://codex.co.ua/ukr/
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ВСТУП

У цьому розділі подано загальний огляд змісту тому Мікропедії, мета якого – узагальнення інформації, деталі-
зованої в Макропедії.

У розділі ІІ для кожної групи товарної номенклатури подано такі дані, вміщені в таблиці:

-
цію в таблиці.

євро. Це дає уявлення про нинішні масштаби експорту.

2014 роки, як показник відносної важливості цієї групи в загальному українському експорті.

-
монструє загальну тенденцію.

і ринкову частку України на ринку ЄС. Свідчить про потенціал ринку.

рівні шестизначної номенклатури (в середньому за 2012-2014 роки) в мільйонах євро.

щоб їх можна було експортувати в ЄС.

Приклад: Група 95

Гру-
па Опис

По-
точ-
ний 
екс-
порт 
(євро)

Частка в 
експорті 
України 
до ЄС 

Середнє 
зростан-
ня 

Частка в 
імпорті 
ЄС 

Кількість 
продуктів 
експорту 
на рівні 
6-значно-
го коду

Три перші  
експортні 
позиції 
(євро)

Нормативні вимоги

95 Іграшки, 
ігри і 
спор-
тивний 
інвентар 

43.0 0.01% -1.6% 0.03% 27 1. Лижі 
(32 млн. 
євро)

2. Спортив-
не об-
ладнання 
(3.0 млн. 
євро)

3. Вироби 
для ново-
річних та 
різдвя-
них свят 
(2.5 млн. 
євро)

1. Технічні стандарти для ігра-
шок

2. Обмеження на використання 
в іграшках деяких хімічних 
речовин

3. Загальні вимоги до безпеки 
продуктів

4. Технічні стандарти з електро-
магнітної сумісності

5. Технічні стандарти для засо-
бів індивідуального захисту

6. Вимоги екодизайну для 
споживання електроенергії 
електричним та електро-
нним побутовим та офісним 
обладнанням у вимкненому 
стані та в режимі очікування

7. Конвенція про міжнародну 
торгівлю загроженими ви-
дами дикої фауни і флори 
(CІTES)
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У розділі ІІІ подано детальнішу інформацію про нормативні вимоги. Отож для кожної зазначеної в таблиці галу-
зі, читач може знайти інформацію про об’єкти регулювання, обов’язкові вимоги щодо відповідності, процедури 
оцінювання відповідності та список законів ЄС, в яких можна шукати докладнішу інформацію по темі.

Приклад: контроль забруднювачів у харчових продуктах

Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількос-
тях, які могли б загрожувати здоров’ю людини.

Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продук-
ти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування або також внаслідок забруднення довкілля.

Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down 
Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст за-
бруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.

Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)
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лн
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бл
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о 
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5.
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6.
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и 
до

 н
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а 
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и
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ец
ь 
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о-
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 н

ьо
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м

лн
. 

0,
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%
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,7
%

1,
43

%
6

1.
 

Св
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ец
ь 
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об

ро
бл

ен
ий
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ф
ін

ов
ан

ий
 (5

,7
 м

лн
.)

2.
 

Св
ин

ец
ь 

не
об

ро
бл

ен
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, 
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іс
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 с
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м

у 
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-
м

ен
т, 

щ
о 

пе
ре
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ж
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ш
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 е
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,0
 м

лн
.)

3.
 

Св
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ец
ь 

не
об
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бл
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ий

 
(0

,2
 м

лн
.)

1.
 

Ри
нк
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і в
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и 
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 н
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их
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ім

ік
ат

ів
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і 

бі
оц

ид
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2.
 

Те
хн

іч
ні

 х
ар
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те

ри
ст
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и 
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ді

ве
ль

ни
х 

м
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іа
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в

3.
 

П
ак
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ня
4.

 
Ра

ді
оа

кт
ив

ні
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ду
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и

79
Ц

ин
к 

і в
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об
и 

з 
нь

ог
о

0,
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 м
лн
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0,

01
%
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3%

0,
02

%
5

1.
 

Ц
ин

к 
не

об
ро

бл
ен

ий
 

(0
,0

7 
м

лн
.)

2.
 

Сп
ла

ви
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ко
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 (0

,0
4 

м
лн

.)
3.

 
Ін

ш
і в
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об

и 
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нк
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і 
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,0
2 

м
лн

.)
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Ри
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 н
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ім
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ів
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і 

бі
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ид
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Те
хн

іч
ні
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ар
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ді

ве
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х 
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3.
 

П
ак
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4.

 
Те

хн
іч

ні
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ар
ти
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іл
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5.
 

Те
хн

іч
ні

 с
та
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бл
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о 
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ю

є 
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д 
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О

ло
во
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 в
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 з

 н
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 м

лн
. 
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%
81

,3
%

0,
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3%
3

1.
 

П
ру

тк
и,

 б
ру

ск
и,

 п
ро

ф
іл

і т
а 

др
іт

 о
ло

в’
ян

і (
23

 7
00

)
2.
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ла
ви

 о
ло

в’
ян

і (
1 

49
3)

3.
 

Ін
ш

і в
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об
и 

ол
ов
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ні

 (5
3)

1.
 

Ри
нк

ов
і в

им
ог

и 
до

 н
еб

ез
пе

чн
их

 х
ім

ік
ат

ів
, п

ес
ти

ци
ді

в 
і 

бі
оц

ид
ів

2.
 

Те
хн

іч
ні

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

бу
ді

ве
ль

ни
х 

м
ат
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іа

лі
в
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Те
хн

іч
ні
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нд
ар

ти
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ля
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вт
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іл

ів
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Гр
уп

а
О

пи
с

П
от

оч
ни

й 
ек

сп
ор

т 
(є

вр
о)

Ча
ст

ка
 в

 
ек

сп
ор

ті
 

Ук
ра

їн
и 

до
 Є

С 

Се
ре

дн
є 

зр
ос

та
н-

ня
 

Ча
ст

ка
 в

 
ім

по
рт

і 
ЄС

 

Кі
ль

кі
ст

ь 
пр

од
ук

ті
в 

ек
сп

ор
ту

 
на

 р
ів

ні
 

ш
ес

ти
з-

на
чн

ог
о 

ко
ду

Тр
и 

пе
рш

і е
кс

по
рт

ні
 п

оз
иц

ії 
(є

вр
о)

Н
ор

м
ат

ив
ні

 в
им

ог
и

81
Ін

ш
і н

ед
ор

ог
о-

ці
нн

і м
ет

ал
и;

 
м

ет
ал

ок
ер

ам
ік

а;
 

ви
ро

би
 з

 н
их

22
,6

 м
лн

. 
0,

01
%

2%
0,

75
%

18
1.

 
Ти

та
н 

не
об

ро
бл

ен
ий

; п
о-

ро
ш

ки
 (1

8,
6 

м
лн

.)
2.

 
Ти

та
н 

і в
ир

об
и 

з 
нь

ог
о 

(2
,6

 м
лн

.)
3.

 
Бе

ри
лі

й,
 х

ро
м

, г
ер

м
ан

ій
, 

ва
на

ді
й,

 га
лі

й,
 га

ф
ні

й,
 ін

ді
й,

 
ні

об
ій

, р
ен

ій
 і 

та
лі

й,
 а

 та
ко

ж
 

ви
ро

би
 з

 ц
их

 м
ет

ал
ів

, в
кл

ю
-

ча
ю

чи
 в

ід
хо

ди
 та

 б
ру

хт
, н

ео
-

бр
об

ле
ні

; в
ід

хо
ди

 та
 б

ру
хт

; 
по

ро
ш

ки
 (0

,5
 м

лн
.)

1.
 

Ри
нк

ов
і в

им
ог

и 
до

 н
еб

ез
пе

чн
их

 х
ім

ік
ат

ів
, п

ес
ти

ци
ді

в 
і 

бі
оц

ид
ів

2.
 

Те
хн

іч
ні

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

бу
ді

ве
ль

ни
х 

м
ат

ер
іа

лі
в

3.
 

Те
хн

іч
ні

 с
та

нд
ар

ти
 д

ля
 а

вт
ом

об
іл

ів
4.

 
П

ак
ув

ан
ня

82
Ін

ст
ру

м
ен

ти
, 

но
ж

ов
і в

ир
об

и,
 

ло
ж

ки
 та

 в
ид

ел
-

ки
 з

 н
ед

ор
ог

о-
ці

нн
их

 м
ет

ал
ів

; 
їх

 ч
ас

ти
ни

 з
 

не
до

ро
го

ці
нн

их
 

м
ет

ал
ів

1,
73

 м
лн

. 
0,

01
%

-7
,4

%
0,

03
%
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1.

 
Ін

ст
ру

м
ен

ти
 р

уч
ні

 (0
,2

 м
лн

.)
2.

 
Ін

ст
ру

м
ен

т д
ля

 б
ур

ін
ня

 
(0

,2
 м

лн
.)

3.
 

П
ри

ст
ро

ї р
уч

ні
 м

ех
ан

іч
ні

 
(0

,1
 м

лн
.)

1.
 

За
га

ль
на

 б
ез

пе
чн

іс
ть

 п
ро

ду
кц

ії
2.

 
Ко

нт
ро

ль
 з

а 
бе

зп
еч

ні
ст

ю
 в

ир
об

ів
, я

кі
 к

он
та

кт
ую

ть
 з

 
ха

рч
ов

им
и 

пр
од

ук
та

м
и

83
Ін

ш
і в

ир
об

и 
з 

не
до

ро
го

ці
нн

их
 

м
ет

ал
ів

14
 м

лн
. 

0,
01

%
21

,5
%

0,
3%
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1.

 
П

ро
бк

и,
 к

ов
па

чк
и 

та
 к

ри
ш

-
ки

 (6
,6

 м
лн

.)
2.

 
Ар

м
ат

ур
а 

кр
іп

ле
нн

я,
 ф

ур
-

ні
ту

ра
 та

 а
на

ло
гіч

ні
 в

ир
об

и 
з 

не
до

ро
го

ці
нн

их
 м

ет
ал

ів
 

(2
,2

 м
лн

.)
3.

 
Ро

ли
ки

 (1
,4

 м
лн

.)

1.
 

Те
хн

іч
ні

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

бу
ді

ве
ль

ни
х 

м
ат

ер
іа

лі
в

2.
 

Те
хн

іч
ні

 в
им

ог
и 

до
 ц

ив
іл

ьн
их

 л
іта

кі
в

3.
 

За
га

ль
на

 б
ез

пе
чн

іс
ть

 п
ро

ду
кц

ії
4.

 
Те

хн
іч

ні
 с

та
нд

ар
ти

 д
ля

 о
бл

ад
на

нн
я,

 щ
о 

пр
ац

ю
є 

пі
д 

ти
ск

ом
5.

 
П

ак
ув

ан
ня

84
Ре

ак
то

ри
 я

де
рн

і, 
ко

тл
и,

 м
аш

ин
и,

 
об

ла
дн

ан
ня

 і 
м

е-
ха

ні
чн

і п
ри

ст
ро

ї; 
їх

 ч
ас

ти
ни

29
3,

5 
м

лн
. 

2%
7%

0,
16

%
44

5
1.

 
П

ри
нт

ер
и,

 к
оп

ію
ва

ль
ні

 а
па

-
ра

ти
, ф

ак
си

м
іл

ьн
і а

па
ра

ти
, 

об
’є

дн
ан

і а
бо

 н
і; 

ча
ст

ин
и 

та
 

ак
се

су
ар

и 
до

 н
их
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4,

3 
м

лн
.)

2.
 

П
ід

ш
ип

ни
ки

 к
ул

ьк
ов

і а
бо

 
ро

ли
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ві
 (2

2,
2 

м
лн

.)
3.

 
П

ід
ш

ип
ни

ки
 р

ол
ик

ов
і к

о-
ні

чн
і, 

вк
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ча
ю

чи
 в

ну
тр

іш
ні
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ні
чн

і к
іл
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я 
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-
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м

 та
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и 
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м
лн
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Те
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кт
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о-
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Те
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ти
 д

ля
 м
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Те
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бл
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ю
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нд
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С 
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х 

по
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н 

ви
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ко
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Те
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ні
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м
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ої
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ий
 

ек
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ка
 в
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-
по
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Кі
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ті
в 
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на

 р
ів
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ш
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-
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и 
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по
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Н
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ні
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 та
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я 
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во
ре
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йн
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ат

ур
а 

дл
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за
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су
 та
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ід

тв
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-
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об
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ж
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дд
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м
лн
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7%
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%
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1

1.
 

Ко
м

пл
ек

ти
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ро
во

ді
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я 
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іч

ок
 з
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ю
ва

нн
я 

та
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м

пл
ек
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во

ді
в 

ін
ш
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кі
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ву
ю
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ба
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лн
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бе

лі
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іа
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ш
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ко
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ві
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лн
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П
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а 
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 те
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я 
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лн
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1.
 

Те
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іч
ні
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им
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во
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тн
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о 
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тр
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-
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бл
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на
нн
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2.

 
Те

хн
іч

ні
 с

та
нд

ар
ти

 д
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ьт

но
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 е
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кт
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ч-
но

го
 о

бл
ад

на
нн

я
3.

 
Те

хн
іч

ні
 с

та
нд

ар
ти

 д
ля

 р
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іо
об

ла
дн

ан
ня

 та
 те

ле
-

ко
м
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ік

ац
ій

но
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 о
бл

ад
на

нн
я

4.
 

Те
хн

іч
ні

 с
та

нд
ар

ти
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ви
х 
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-

во
к

5.
 

Те
хн

іч
ні

 с
та

нд
ар

ти
 д
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 і 
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тр

ої
в 

бе
зп

ек
и

6.
 

Ви
м

ог
и 

ек
од

из
ай

ну
 д
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 с

по
ж

ив
ан

ня
 е

ле
кт

ро
ен

ер
-

гії
 е

ле
кт

ри
чн

им
 та

 е
ле

кт
ро

нн
им

 п
об

ут
ов

им
 і 

оф
іс

-
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м
 о

бл
ад
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 у
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у 

ст
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в 

ре
ж
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і 
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ік

ув
ан

ня
 та

 о
чі

ку
ва

нн
я 

в 
м

ер
еж

і
7.

 
О

бм
еж

ен
ня

 щ
од

о 
не

бе
зп

еч
ни

х 
ре

чо
ви

н
8.

 
Ві

дх
од

и 
ел

ек
тр

ич
но

го
 та

 е
ле

кт
ро

нн
ог

о 
об

ла
дн

ан
ня

9.
 

Ви
м

ог
и 

до
 б

ат
ар

ей
ок

 і 
ак

ум
ул

ят
ор

ів
10

.  
Те

хн
іч

ні
 в

им
ог

и 
до
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ив

іл
ьн
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 л

іта
кі

в
11

.  
Те

хн
іч

ні
 с

та
нд

ар
ти

 д
ля

 а
вт

ом
об

іл
ів
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За

лі
зн

ич
ні

 л
ок

ом
от

ив
и 

аб
о 

м
от

ор
ні

 в
аг

он
и 

тр
ам

ва
я,

 р
ух

ом
ий

 с
кл

ад
 

та
 їх

 ч
ас

ти
ни

; ш
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хо
ве

 
об

ла
дн

ан
ня

 та
 п

ри
ст

ро
ї 

дл
я 

за
лі

зн
иц

ь 
аб

о 
тр

ам
-

ва
йн

их
 к

ол
ій

 та
 їх

 ч
ас

-
ти

ни
; м

ех
ан

іч
не

 (у
 то

м
у 

чи
сл

і е
ле

кт
ро

м
ех

ан
іч

не
) 

си
гн

ал
із

ац
ій

не
 о

бл
ад

-
на

нн
я 

вс
іх

 в
ид

ів

13
9 

м
лн

. 
1%

50
%

8,
8%
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1.

 
Ва

го
ни

-ц
ис

те
рн

и 
та

 п
од

і-
бн

і ї
м

 (3
6,

9 
м

лн
.)

2.
 

Ча
ст

ин
и 

до
 з

ал
із

ни
чн

их
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м
от

ив
ів

 а
бо

 м
от

о-
рн

их
 в

аг
он

ів
 тр

ам
ва

я 
аб

о 
ру

хо
м

ог
о 
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ла

ду
, 

ін
ш

і, 
вк

лю
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ПОКАЖЧИК

Український експорт в ЄС є об’єктом контролю в 72 різних царинах, починаючи від загальної безпечності про-
дуктів до вмісту забруднювачів у харчах. У кожній царині він повинен задовольняти вимоги відповідних дирек-
тив і постанов ЄС, кількість яких часом перевищує 500. Утім, не всі товари повинні узгоджуватись з усіма право-
вими актами, а навіть, коли узгодження вимагається, не всі положення законів застосовні.

У цьому розділі описані ці 72 царин законодавства. Для переходу до потрібного розділу, читач може скориста-
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СЕРТИФІКАТ І ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ДЛЯ ВИН, ВИНОГРАДНОГО 
СОКУ ТА МУСТУ
Імпортні вина, виноградний сік і муст повинні супроводжуватися формою V І 1, яка містить сертифікат, завіре-
ний уповноваженим органом країни походження, і звіт про аналіз, виконаний в офіційній лабораторії, визна-
ній третьою країною. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Сертифікат засвідчує відповідність до умов, застосовних у країні походження, а також, якщо продукт призначений 
для безпосереднього споживання людьми, що до нього не застосовувалися виноробні методи, забороенні в ЄС.
Звіт про аналіз повинен включати таку інформацію:
Загальний вміст сухого концентрату, загальна кислотність, вміст летючих кислот, лимонної кислоти, загальний вміст 
діоксиду сірки та та присутність видів, отриманих міжвидовим схрещенням
Густина мусту і виноградного соку
Загальний і поточний вміст спирту в об’ємних відсотках у вині та мусті в процесі ферментації 
У випадку винної продукції, не призначеної для прямого споживання людьми, звіт про аналіз заповнювати не треба.
Сертифікат і звіт про аналіз не потрібні для продуктів у маркованих контейнерах ємністю не більше 5 літрів, оснаще-
них разовим короком, коли партія в цілому не перевищує 100 літрів.

Форму V І 1 повинні заповнювати уповноважені органи в країні походження відповідно до правил, визначе-
них в постанові Європейської Комісії: Commіssіon Regulatіon (EC) No 555/2008 (OJ L-170 30/06/2008) (CELEX 
32008R0555). Форма подається митним органам ЄС для митного очищення. Проте, паперову форму V І 1 можна 
замінити електронним документом, якщо третя країна має систему контролю, визнану ЄС як еквівалентну ви-
значеній законодавством.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EC) No 479/2008 on the common organіsatіon of the market іn wіne as regards support 
programmes, trade wіth thіrd countrіes, productіon potentіal and on controls іn the wіne sector (OJ L-170 
30/06/2008) (CELEX 32008R0555)

a common organіsatіon of the markets іn agrіcultural products and repealіng Councіl Regulatіons (EEC) No 
922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 037/2001 and (EC) No 1234/2007  (OJ  L-347  20/12/2013)  (CELEX 32013R1308)

CІTES – ЗАХИСТ ЗАГРОЖЕНИХ ВИДІВ
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:
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Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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КОНТРОЛЬ ЗАБРУДНЮВАЧІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам зако-
нодавства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку – безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кіль-
костях, які могли б загрожувати здоров’ю людини.

Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продук-
ти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування або також внаслідок забруднення довкілля.

Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down 
Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст за-
бруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:

Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фрук-
тах і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулко-

вих молюсках і дитячому харчуванні.

Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)
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КОНТРОЛЬ ЗАЛИШКІВ ПЕСТИЦИДІВ У РОСЛИННИХ 
І ТВАРИННИХ ПРОДУКТАХ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО 
СПОЖИВАННЯ 
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для людського споживання рослин-
них і тваринних продуктів або їх частин, в яких або на яких можуть бути залишки пестицидів, дозволяється тіль-
ки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних контролювати наявність 
хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах, продуктах тваринного і рослинного походження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Для захисту споживачів від неприйнятних рівнів залишкового вмісту пестицидів, Європейська Комісія встановила для 
імпорту рослинних і тваринних продуктів максимально допустимі рівні залишків (MRLs).
Додатки до відповідних постанов – Annexes to Regulatіon (EC) No 396/2005 of the European Parlіament and of the 
Councіl – визначають список продуктів, які підлягають контролю, і застосовні до них MRLs:

-
дження, фрукти, овочі, крупи, спеції та деякі їстівні рослини.

-
нальному рівні), наведено в Додатку ІІІ.

VІ зі списком коефіцієнтів перетворення MRLs для перероблених продуктів, ще не опубліковані. 
-

ні відступи, перш ніж продукти потраплять на ринок.
Конкретна інформація про речовини та MRLs, перелічені в Додатках ІІ, ІІІ і ІV доступна в базі даних пестицидів ЄС.

Виведення на ринок цих продуктів регулюється двома головними директивами:

31996L0023). Подає процедуру визнання гарантій щодо залишків хімічних речовин, наданих третьою краї-
ною при імпорті тварин і продуктів тваринного походження, еквівалентними встановленим правилами ЄС 
для цих продуктів. Такі продукти можна імпортувати тільки з ухвалених країн, включених до списку, над-
рукованого у відповідному рішенні Комісії: Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 
32011D0163). Для включення до цього списку і перебування в ньому, зацікавлена третя країна повинна 
подати план надання гарантій щодо моніторингу груп залишків і речовин, зазначених у Додатку І до ди-
рективи.

Parlіament and of the Councіl (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107). Формулює правила і процедури 
збуту в ЄС активних речовин і отримання дозволу держав-членів на продукти захисту, що містять ці речо-
вини. Активні речовини можна використовувати в продуктах захисту рослин тільки за умови, що їх вклю-
чено до дозвільного списку ЄС. Такі речовини включені в базу даних пестицидів ЄС. Після того, як речо-
вину внесено до списку, держави-члени можуть дозволяти використання продуктів з її вмістом.

Законодавство

placіng of plant protectіon products on the market and repealіng Councіl Dіrectіves 79/117/EEC and 91/414/ 
EEC (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107)

1107/2009 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the lіst of approved actіve substances (OJ 
L-153 11/0/2011) (CELEX 32011R0540)

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)
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accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

resіdue levels (MRLs) of pestіcіdes іn products of plant and anіmal orіgіn (OJ L-70 16/03/2005) (CELEX 
32005R0396)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

multіannual control programme of the Unіon for 2013, 2014 and 2015 to ensure complіance wіth maxіmum 
resіdue levels of pestіcіdes and to assess the consumer exposure to pestіcіde resіdues іn and on food of plant 
and anіmal orіgіn (OJ L-235 01/09/2012) (CELEX 32012R0788)

КОНТРОЛЬ ЗАЛИШКІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКІВ У ТВАРИНАХ 
І ТВАРИННИХ ПРОДУКТАХ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО 
СПОЖИВАННЯ
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для споживання людьми тваринних 
продуктів дозволяється тільки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних 
контролювати наявність хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах і продуктах тваринного походження.

Ця вимога стосується таких товарів: велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні, домашня птиця, аквакульту-
ра, молоко, яйця, кролятина, впольована або вирощена дичина і мед.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Постанова Європейського Парламенту – Regulatіon (EC) No 470/2009 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) – окреслює правила та процедури для визначення:

1. дозволеної в їжі тваринного походження максимальної залишкової концентрації активної фармакологічної ре-
човини (Maxіmum Resіdue Lіmіts – MRLs). Максимальні залишкові концентрації зазначені в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010 (OJ L-15 2 0/01/2010) (CELEX 32010R0037)

2. залишкового вмісту деяких активних фармакологічних речовин, для яких не встановлено максимальні залишко-
ві концентрації (т. з. опорна точка дії (Reference Poіnt for Actіon, RPA).

Вантажі харчових продуктів тваринного походження (імпортовані з третьої країни чи вироблені в ЄС) не можуть , за 
законом потрапити на ринок ЄС і будуть відхилені, якщо:

-
ведені в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 37/2010);

-
цію в ЄС не встановлено (тобто не зазначено в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 
37/2010);

-
ристання в ЄС для тварин харчового призначення (зазначених у таблиці 2 в Додатку до постанови Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010) і їх нинішня концентрація перевищує мінімальну граничну норму, т. зв. «Mіnіmum 
Requіred Performance Lіmіt» (MRPL), якщо її встановлено (наприклад, для хлорамфенікола або нітрофуранів);

20/01/2010) (CELEX 31996L0022), були використані такі речовини:
o стильбени або тиреостатики для будь-яких потреб
o бета-агоністи (стероїдні гормони) для прискорення росту
o естрадіол для терапевтичних чи зоотехнічних потреб.
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Треті країни, що бажають експортувати в ЄС харчі тваринного походження, повинні подати в служби Комісії річ-
ний план моніторингу вмісту залишків у цих продуктах. Після того, як Комісія затверджує план, країна потрапляє 
до переліку в документі Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (CELEX 32011D0163). Включення до «списку залиш-
ків» – передумова експорту в ЄС харчів тваринного походження. Застосовуються також вимоги щодо охорони 
здоров’я людей і тварин.

При ввезенні в ЄС, з партій може здійснюватися відбирання та аналіз зразків на залишки в національних контр-
ольних лабораторіях держав-членів. Умови такого відбирання й аналізу зразків описані в постанові Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).

Сайт Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів подає специ-
фічну інформацію про вимоги щодо вмісту залишків у деяких тваринах харчового призначення та продуктах, 
які з них походять:

-
вин у меді

Законодавство

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

theіr classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 
32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of beta-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

КОНТРОЛЬ ЗА ТОРГІВЛЕЮ НЕБЕЗПЕЧНИМИ ХІМІЧНИМИ 
РЕЧОВИНАМИ
Імпорт деяких небезпечних хімічних речовин в Європейський Союз заборонений або суворо обмежений і підпо-
рядкований заходам контролю, визначеним у постанові: Regulatіon (EU) No 649/2012 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-201 27/07/2012) (CELEX 32012R0649). Ця постанова реалізує Роттердамську конвенцію 
про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин і пестици-
дів у міжнародній торгівлі заради захисту людського здоров’я і довкілля від потенційної шкоди та сприяння зва-
женому використанню таких речовин з огляду на довкілля.



116 МІКРОПЕДІЯ

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є дві базові процедури для імпортування:
a)  Процедура попередньої обгґрунтованої згоди 

Експорт деяких пестицидів і промислових хімікатів, які були заборонені або суворо обмежені з міркувань охорони 
здоров’я або екологічних причин, можна здійснювати тільки за явної попередньої обґрунтованої згоди країни, що 

імпортує.
Країна-імпортер може вирішити дозволити постачання чи ні, або погодитися на імпорт цих товарів тільки за певних 
умов.

b)  Процедура нотифікації
Перш, ніж хімікати стають предметом процедури попередньої обґрунтованої згоди, уповноважений національний 
орган країни, яка планує експортувати заборонену чи суворо обмежену для використання на її території хімічну речо-
вину, повинен поінформувати, до першого постачання і надалі щорічно, уповноважений національний орган країни-
імпортера, що такий експорт буде здійснюватися (процедура нотифікації).

Європейське агентство хімікатів (European Chemіcals Agency, ЕСНА) слугує загальним національний органом для ЄС 
для всіх адміністративних функцій Конвенції: воно відправляє і отримує повідомлення про експорт з третіх країн, 

ухвалює рішення про імпорт в ЄС і подає нотифікації про попередню обґрунтовану згоду.

У Додатку І до постанови зазначені:

промислові хімікати), або до однієї з підкатегорій ЄС (тобто пестициди, як засоби захисту рослин, біоци-
ди, промислові хімікати для професіоналів та для загального вжитку).

-
повідно до Роттердамської конвенції.

Законодавство

export and іmport of hazardous chemіcals (OJ L-201 27/07/2012) (CELEX 32012R0649)

of the Rotterdam Conventіon on the Prіor Іnformed Consent Procedure for certaіn hazardous chemіcals and 
pestіcіdes іn іnternatіonal trade (OJ L-299 28/10/2006) (CELEX 32006D0730)

No 689/2008 – Publіcatіon made іn accordance wіth Artіcle 23 of Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European 
Parlіament and of the Councіl of 17 June 2008 concernіng the export and іmport of dangerous chemіcals (OJ 
C-65 01/03/2011)

chemіcals pursuant to Councіl Regulatіon (EEC) No 2455/92 concernіng the export and іmport of certaіn 
dangerous chemіcals (OJ L-275 27/10/2000) (CELEX 32000D0657)

to Councіl Regulatіon (EEC) No 2455/92 concernіng the export and іmport of certaіn dangerous chemіcals and 
amendіng Decіsіon 2000/657/EC (OJ L-318 04/12/2001) (CELEX 32001D0852)

pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng 
Decіsіons 2000/657/EC and 2001/852/EC (OJ L-174 12/07/2003) (CELEX 32003D0508)

– Commіssіon Decіsіon 2004/382/EC of 26 Aprіl 2004 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-144 
30/04/2004)  (CELEX 32004D0382)

– Commіssіon Decіsіon 2005/416/EC of 19 May 2005 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl 
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and amendіng Decіsіons 2000/657/EC, 2001/852/EC and 2003/508/EC (OJ L-147 10/06/2005) (CELEX 
32005D0416)

– Commіssіon Decіsіon 2005/814/EC of 18 November 2005 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl and 
amendіng Decіsіon 2000/657/EC (OJ L-304 23/11/2005) (CELEX 32005D0814)

– Commіssіon Decіsіon 2009/875/EC of 30 November 2009 adoptіng Communіty іmport decіsіons  for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-315 
02/12/2009) (CELEX 32009D0875)

– Commіssіon Decіsіon 2009/966/EC of 30 November 2009 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European Parlіament and of the Councіl and 
amendіng Commіssіon Decіsіons 2000/657/EC, 2001/852/EC, 2003/508/EC, 2004/382/EC and 2005/416/ EC 
(OJ L-341 22/12/2009) (CELEX 32009D0966)

– Councіl Decіsіon 2011/162/EU of 14 March 2011 establіshіng the posіtіon to be taken by the European 
Unіon wіthіn the fіfth meetіng of the Conference of the Partіes of the Rotterdam Conventіon as regards the 
amendments to Annex ІІІ to the Rotterdam Conventіon on the Prіor Іnformed Consent Procedure for certaіn 
hazardous chemіcals and pestіcіdes іn іnternatіonal trade (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0162)

– Commіssіon Іmplementіng Decіsіon 2012/C 177/05 of 15 June 2012 adoptіng Unіon іmport decіsіons for 
certaіn chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ C-177 20/06/2012) (CELEX 32012D0620(01))

КОНТРОЛЮВАННЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО ВИЛОВУ РИБИ
Рибну продукцію можна імпортувати в ЄС тільки в супроводі сертифіката на вилов, як визначає постанова Councіl 
Regulatіon (EC) No 1005/2008 (OJ L-286 29/10/2008) (CELEX 32008R1005). Постанова створює систему Спільноти з 
запобігання, стримування та ліквідації незаконного, неоголошеного та нерегульованого вилову.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Схема сертифікації поширюється на морські рибні продукти, виловлені з 1 січня 2010 року, крім продуктів, перерахо-
ваних в Додатку І до постанови, таких як продукти аквакультури, вирощені з мальків або личинок, прісноводні риби, 
декоративні риби та інші.

Законодавство

deter and elіmіnate іllegal, unreported and unregulated fіshіng, amendіng Regulatіons (EEC) No 2847/93, (EC) 
No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealіng Regulatіons (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999 ( OJ 
L-286 29/10/2008) (CELEX 32008R1005)

іmplementatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 1005/2008 establіshіng a Communіty system to prevent, deter 
and elіmіnate іllegal, unreported and unregulated fіshіng (OJ L-280 27/10/2009) (CELEX 32009R1010)

countrіes іn fіghtіng ІUU fіshіng pursuant to Regulatіon (EC) No 1005/2008 establіshіng a Communіty system 
to prevent, deter and elіmіnate іllegal, unreported and unregulated fіshing (OJ L-91 27/03/2014) (CELEX 
32014D0170)
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КОНТРОЛЮВАННЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ ДЕРЕВИНИ 
ТА ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Розміщення на ринку ЄС нелегально заготовленої деревини та продукції з неї заборонено. 
Крім того, оператори, які вперше постачають на ринок ЄС деревину та лісоматеріали, повинні виконати вимоги, ви-
кладені в постанові: Regulatіon (EU) No 995/2010 of the European Parlіament and of  the  Councіl  (OJ  L-295  12/11/2010) 
(CELEX 32010R0995).

1. Оператори повинні застосовувати систему забезпечення належного старання (так звану систему «дью ді-
ліджанс» – due dіlіgence) до кожного виду деревини чи лісоматеріалів та постачальника. Система забез-
печення належного старання повинна базуватися на таких складниках:

оператором деревини і лісоматеріалів, розміщених на ринку, для того, щоб провести повномасштаб-
не оцінювання ризиків.

-
ня на ринку незаконно заготовлених лісоматеріалів, спираючись на інформацію, зазначену вище, і бе-
ручи до уваги критерії, викладені в постанові.

ризик, крім тих випадків, коли ризик оцінений, як незначний.

Застосовуючи систему належного старання, оператори повинні:

-
лювалось рішення про заходи зменшення ризику і як оператор визначив ступінь ризику.

яка зберігається протягом п’яти років і надається для перевірки компетентним органам.

2. Трейдери повинні простежувати весь ланцюжок постачання деревину та лісоматеріали. Вони повинні 
зберігати цю інформацію щонайменше, впродовж п’яти років.

Компетентні органи держав-членів мають проводити регулярні перевірки, щоб переконатися, що моніторин-
гові організації продовжують виконувати свої функції та перевіряти, як оператори виконують вимоги чинно-
го законодавства.

Законодавство

oblіgatіons of operators who place tіmber and tіmber products on the market (OJ L-295 12/11/2010) (CELEX 
32010R0995)

recognіtіon and wіthdrawal of recognіtіon of monіtorіng organіsatіons as provіded for іn Regulatіon (EU) No 
995/2010 of the European Parlіament and of the Councіl layіng down oblіgatіons of operators who place tіmber 
and tіmber products on the market (OJ L-115 27/04/2012)(CELEX 32012R0363)

due dіlіgence system and the frequency and nature of the checks on monіtorіng organіsatіons as provіded 
for іn Regulatіon (EU) No 995/2010 of the European Parlіament and of the Councіl layіng down oblіgatіons of 
operators who place tіmber and tіmber products on the market (OJ L-177 07/07/2012)(CELEX 32012R0607)
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ВИМОГИ ЕКОДИЗАЙНУ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
ЕЛЕКТРИЧНИМ ТА ЕЛЕКТРОННИМ ПОБУТОВИМ І ОФІСНИМ 
ОБЛАДНАННЯМ У ВИМКНЕНОМУ СТАНІ, В РЕЖИМІ 
ОЧІКУВАННЯ ТА ОЧІКУВАННЯ В МЕРЕЖІ
Електричне та електронне побутове та офісне обладнання можна розміщувати на ринку ЄС, якщо воно задоволь-
няє вимоги екодизайну для споживання електроенергії у вимкненому стані та в режимі очікування.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Мета цієї постанови – поступово зменшити споживання електроенергії в режимі очікування та очікування в мережі, 
та втрати у вимкненому стані. Обладнання повинно бути:

– доступно в продажу, як єдина функціональна одиниця, призначена для кінцевого користувача
– залежне від споживання енергії з електромережі 
– призначене для використання з номінальною напругою 250 В або нижче 
У Додатку ІІ до постанови визначено такі вимоги екодизайну:
– Споживання енергії у вимкненому стані не повинно перевищувати 0,50 Вт
– Споживання енергії у режимі очікування не повинно перевищувати 0,50 Вт або 1,00 Вт за наявності інформацій-

ного екрана чи екрана для відображення статусу
– Наявність вимкненого режиму та / або режиму очікування 
– Коли обладнання (не мережеве) забезпечує не основну функцію, воно повинно, мати функцію управління жив-

ленням або подібну функцію, яка автоматично перемикає обладнання, через якнайкоротший час, потрібний для 
призначеного використання, в режим очікування або вимкнений стан, або інший режим низького споживання, 
що задовольняє суворіші вимоги щодо енергоспоживання.

Законодавство

European Parlіament and of the Councіl wіth regard to ecodesіgn requіrements for standby and off mode, and 
networked standby, electrіc power consumptіon of electrіcal and electronіc household and offіce equіpment 
(OJ L-339 18/12/2008) (CELEX 32008R1275)

framework for the settіng of ecodesіgn requіrements for energy-related products (OJ L-285 31/10/2009) (CELEX 
32009L0125)

ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВИ ЄС ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ 
ПІД ТИСКОМ
Для розміщення на ринку ЄС, обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні задовольняти обов’язкові 
вимоги безпеки, викладені в директиві: Dіrectіve 97/23/EEC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-181 
09/07/1997) (CELEX 31997L0023). Директива стосується дизайну, виробництва та оцінювання відповідності об-
ладнання та агрегатів, що працюють під максимально припустимим тиском понад 0,5 бара.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, як визначено у статті 3 Директиви – Dіrectіve 97/23/EEC of the 
European Parlіament and of the Councіl – повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І до директи-
ви. Ці вимоги пов’язані з проектуванням, виготовленням, матеріалами, тестуванням, маркуванням, етикетуванням та 
інструкціями.
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Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють задовольнити обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандар-
тизації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Ці стандарти публікуються 
в Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як національні 
стандарти з ідентичними характеристиками.

Оцінювання відповідності

Обладнання, що працює під тиском, класифікують за рівнем ризику (Додаток ІІ до директиви). Обладнання, що 
працює під тиском, віднесене до категорій з І до ІV, повинно пройти належні процедури оцінювання відповід-
ності (їх називають «модулями») для підтвердження того, що продукція задовольняє вимогам директиви.

Маркування знаком «CE»

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні бут марковані знаком «СЕ» до розміщення на ринку. 
Він символізує відповідність обладнання до обов’язкових вимог директиви. Знак має бути прикріплений до кож-
ної одиниці обладнання або агрегату, що працюють під тиском, у такий спосіб, що він був видимий, легко чита-
бельний і незмивний, і повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером уповноваженого органу, задія-
ного на етапі контролю за виробництвом.

Законодавство

laws of the Member States concernіng pressure equіpment (OJ L-181 09/07/1997) (CELEX 31997L0023)

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ЄС ДЛЯ ПРОСТИХ ПОСУДИН ВИСОКОГО 
ТИСКУ
Для розміщення на ринку ЄС, посудин, для яких добуток максимального експлуатаційного тиску і внутрішньо-
го об’єму камери (PS x V) перевищує 50 барів/л, повинні відповідати вимогам безпеки, визначеним у директи-
ві: Dіrectіve 2009/105/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-264 08/10/20 09) (CELEX 32009L0105).

Ця директива застосовна до серійно виготовлених простих посудин високого тиску, що розуміє будь-яку звар-
ну посудину, яка піддається внутрішньому надлишковому тиску понад 0,5 бара, призначену для наповнення по-
вітрям або азотом і не призначену для нагрівання на вогні.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Посудини, для яких видобуток PS x V перевищує 50 барів/л повинні задовольняти вимоги, викладені в  Додатку І до 
директиви. Ці вимоги стосуються матеріалів, конструкції та  виробництва. 
Посудини, для яких PS x V дорівнює або менше 50 барів/л, повинні вироблятися за перевіреною в одній з держав-чле-
нів інженерною практикою і мати маркування, як зазначено в пункті 1 Додатку ІІ, крім маркування знаком «CE».

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.
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3. Оцінювання відповідності

Процедури оцінювання відповідності потрібні, щоб засвідчити відповідність продукції обов’язковим вимогам. 
У деяких випадках потрібно втручання третьої сторони (нотифікований орган). Нотифіковані органи – це орга-
нізації з оцінювання відповідності виробника обов’язковим вимогам, що їх призначили держави-члени і спові-
стили про це Європейську Комісію та інші держави-члени.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» свідчить про відповідність простих посудин високого тиску вимогам директиви.

Маркувати слід посудину або прикріплену до неї інформаційну платівку, так, щоб знак був видимий, розбірли-
вий і незмивний, та супроводжувався ідентифікаційним номером нотифікованого органу, відповідального за 
перевірки чи нагляд.

Законодавство

pressure vessels (OJ L-264 08/10/2009) (CELEX 32009L0105)

laws of the Member States concernіng pressure equіpment (OJ L-181 09/07/1997) (CELEX 31997L0023)

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm
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-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

РИНКОВІ ТА БЕЗПЕКОВІ ВИМОГИ ДО КОСМЕТИЧНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ
Вимоги до косметичної продукції на ринку ЄС стосуються складу, пакування, етикетування та інформації. Ці ви-
моги реалізуються шляхом запровадження відповідальності виробника або імпортера за продукцію, обов’язку 
сповіщення за першого ввезення та ринкового нагляду.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Косметичні товари можна продавати тільки за умови, що на косметичному контейнері та пакуванні, міститься така 
інформація, виконана незмивним, розбірливим і добре видимим шрифтом:

-
користати до». Це не обов’язково для продуктів з мінімальним терміном придатності понад 30 місяців, на яких 
має бути позначений період, після відкриття, протягом якого продукт можна використовувати без ризику для 
споживача. Цю інформацію слід позначити символом, поданим у пункті 2 Додатку VІІ, який передує зазначенню 
періоду.

цю інформацію можна розмістити тільки на вторинній упаковці.

Заборонені косметичні продукти, які містять деякі речовини, а саме:
-

вмисна наявність невеликої кількості цих речовин, через домішки у природних або синтетичних інгредієнтах, 
потрапляння в процесах виробництва, зберігання чи з упаковки, якщо це технічно неминуче за дотримання на-
лежної виробничої практики (GМР), і за умови, що їх наявність не шкодить здоров’ю людини);

обмежень.

Перш, ніж виходити на ринок ЄС з імпортованою косметичною продукцією, відповідальна особа повинна пові-
домити Європейській Комісії через сайт порталу ЄС для нотифікації косметичної продукції (EU Cosmetіc Products 
Notіfіcatіon Portal, CPNP) таку інформацію:
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-
ви впливу ;

-
них, як канцерогени, мутагени чи токсичні для репродуктивних функцій (CMR), категорії 1A або 1B у роз-
ділі 3 Додатку VІ до постанови: Regulatіon (EC) No 1272/2008 of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-353 31/12/2008) (CELEX 32008R1272); 

Законодавство

products (OJ L-342 22/12/2009) (CELEX 32009R1223)

claіms used іn relatіon to cosmetіc products (OJ L-190 11/07/2013) (CELEX 32013R0655)

іngredіents employed іn cosmetіc products (OJ L-132 01/06/1996) (CELEX 31996D0335)

of laws, regulatіons and admіnіstratіve provіsіons relatіng to the applіcatіon of the prіncіples of good laboratory 
practіce and the verіfіcation of theіr applіcatіons for tests on chemіcal substances (OJ L-50 20/02/2004) (CELEX 
32004L0010)

(EC) No 1223/2009 of the European Parlіament and of the Councіl on cosmetіc products (OJ L-315 26/11/2013) 
(CELEX 32013D0674

КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ ВИРОБІВ, ЯКІ КОНТАКТУЮТЬ 
З ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ
Виведення на ринок ЄС матеріалів і виробів, призначених для прямого чи непрямого контакту з харчовими про-
дуктами, підлягає виконанню вимог, сформульованих у законодавстві ЄС, з метою забезпечити високий рівень 
захисту здоров’я людей та інтереси споживачів. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Ця продукція (наприклад, пакувальні матеріали, столові прилади, посуд, машини для обробки, контейнери тощо.) 
повинна вироблятися так, щоб вона не передавала свої компоненти харчовим продуктам у кількостях, які могли б 
загрожувати здоров’ю людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршувати смак і запах харчових 
продуктів. Етикетка на таких товарах повинна містити текст: «для харчових продуктів» або символічне зображення 
склянки та виделки. Особливі передумови застосовуються до реалізації на ринку ЄС пластикових матеріалів і виробів, 
призначених контактувати з харчовими продуктами:

-
тами, повинні вироблятися тільки з допомогою процесів, дозволених ЄК після того, як Європейське управління з 
безпеки харчових продуктів (EFSA) оцінить безпечність відповідно до постанови: Commіssіon Regulatіon (EC) No 
282/2008 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 32008R0282). Процес переробки має також управлятися з допомогою сис-
теми гарантування якості (qualіty assurance system, QAS), яка повинна задовольняти вимоги, викладені в Додатку 
до постанови: Commіssіon Regulatіon (EC) No 2023/2006.

-
вин, наведений в постанові: Commіssіon Regulatіon (EU) No 10/ 2011 (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010).

Крім того, відповідно до цієї постанови, з 1 червня 2011 року, ринкування та імпортування в ЄС пластикових матеріа-
лів і виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, які містять бісфенол А (BPA), тимчасово заборонено.

Специфічна інформація про речовини, які використовуються в матеріалах та виробах, призначених для контак-
ту з харчовими продуктами, доступна в базі даних ЄС: EU Food Contact Materіals Database
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Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/EEC (O 
J L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009)(CELEX 32009R0450)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 31984  
L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 32 
008R0282)

wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

procedures for the іmport of polyamіde and melamіne plastіc kіtchenware orіgіnatіng іn or consіgned from 
the People’s Republіc of Chіna and Hong Kong Specіal Admіnіstratіve Regіon, Chіna (OJ L-77 23/03/2011)

КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ КОРМІВ НЕТВАРИННОГО 
ПОХОДЖЕННЯ
Загальні правила, застосовні для цих товарів, такі:

1. Загальні вимоги до гігієни кормів;

2. Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призна-
чених для особливих дієтичних цілей;

3. Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин;

4. Контроль кормів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні вимоги до гігієни кормів викладено в постанові: Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament 
and of the Councіl (O J L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183). Постанова визначає загальні вимоги до гігієни кормів, 
що мають за мету дотримання безпеки кормів уздовж всього харчового ланцюга, починаючи від первинного ви-
робництва кормів і аж до годування сільськогосподарських тварин.

Постанова, поміж іншого, включає такі елементи:

кормів;
-

повсюдження їжі;

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP);
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2. Специфічні вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, кормових сумішей і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей 

Кормові матеріали (сирі чи оброблені матеріали, призначені для використання як корм для тварин або для приготу-
вання кормових сумішей), кормові суміші (суміш кормових матеріалів, які можуть містити кормові додатки, для ви-
користання в годуванні тварин як повноцінний або додатковий корм) і дієтичні корми можна продавати на ринку ЄС , 
якщо вони «надійні, справжні та продажної якості». Вони не повинні являти  жодної загрози здоров’ю людей і тварин, 
а також довкіллю.
Законодавством ЄС визначено переліки матеріалів та інгредієнтів, обіг яких чи застосування в харчуванні тварин за-
боронено, та списки деяких рекомендованих до застосування кормів.
Ця продукція повинна також узгоджуватися зі спеціальними положеннями щодо ектикетування, пакування та мар-
кування, а саме: список матеріалів, інгрідієнтів та їхніх позначень, які мають бути зазначені на етикетці, обмеження 
залежно від типу пакуваня чи контейнерів для кормових сумішей.

3. Спеціальні правила реалізації кормів та використання деяких продуктів у годуванні тварин
Постанова – Regulatіon (EC) No 767/2009 of the European Parlіament and of the Councіl of 13 July 2009 (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 3 2009R0767) визначає правила щодо розміщення на ринку і використання кормів як для непродуктивних, так 
і для прдуктивних тварин в рамках Спільноти, в тому числі, вимоги до маркування, пакування та продажного вигляду. 
Постанова передбачає також створення каталогу, запровадженого постановою Комісії – Commіssіon Regulatіon (EU) 
No 68/2013 of 16 January 2013 (OJ L-29 30/01/2013) (CELEX 32013R0068).
Постанова – Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 
32003R1829) визначає, що ринкувати, використовувати або переробляти корми, що складаються чи містять ГМО і ви-
роблені з ГМО, можна тільки за умови дозволу і дотримання положень щодо маркування.
Кормові додатки – це продукти, які використовують в годуванні тварин для поліпшення якості кормів або для по-
ліпшення продуктивності та здоров’я тварин (наприклад завдяки поліпшенню засвоюваності кормових матеріалів). 
Вони можуть потрапити на ринок тільки діставши дозвіл з попередньою науковою оцінкою на підтвердження того, що 
добавка не шкодить  здоров’ю людей і тварин, а також довкіллю.
Дозволи видають на конкретні породи тварин, специфічні умови використання і на десять років. Вони можуть бути 
скасовані з адміністративних причин.
Інформацію про кормові додатки можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони здоров’я та захисту спо-
живачів: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

4. Офіційний контроль за кормами: Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882). Постанова впроваджує систему ЄС загальних правил для організації офі-
ційного контролю за кормами. 

Крім того, постанова – Commіssіon Regulatіon (EC) No 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, 
що імпорт деяких кормових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду 
на підставі відомих або з’явних ризиків. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального доку-
мента доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Імпортування кормів нетваринного походження в ЄС можуть здійснувати тільки підприємства, які мають пред-
ставництво в ЄС, і задовольняють загальні умови і специфічні положення, спрямовані на запобігання ризику для 
здоров’я людей і тварин і захист довкілля.

Проте, європейські органи влади можуть призупинити імпорт з усіх або частини третьої країни, або застосувати 
тимчасові захисні заходи щодо відповідної продукції, якщо на території цієї країни виникають чи поширюються 
проблеми, які можуть серйозно загрожувати здоров’ю людей, тварини або довкіллю.

Зараз об’єктом захисних заходів, залежно від країни походження, є такі продукти:
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Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до годування тварин

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767)

30/01/2013) (CELEX 32013R0068)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L- 62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L- 268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)
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for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831)

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230)

Контроль за кормами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

applіcatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

КОНТРОЛЬ ЗА РИБОПРОДУКТАМИ, ПРИЗНАЧЕНИМИ 
ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО СПОЖИВАННЯ
Контроль стосується виконання загальних умов щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаних запобігти 
перенесенню хвороб серед людей і тварин. Імпорт рибопродуктів і продуктів аквакультури для людського спо-
живання підлягає загальним вимогам щодо охорони здоров’я, а саме:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав спожива-
чів (DG SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо 
здоров’я людей і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових про-
дуктів і ветеринарії. Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цього 
конкретного виду тварин. Цей список публікують в Офіційному журналі ЄС.

2. Ветеринарний сертифікат: партію повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний уповноваже-
ним ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, що засвідчує, що ці тварини придатні для 
експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від видів і призначення тва-
рин, санітарної групи, до якої Єврокомісія віднесла третю країну, та / або спеціальних вимог для цих конкретних 
тварин.
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3. Контроль: після прибуття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою 
відповідно до положень директиви – Councіl Dіrectіve 91/496/EEC (OJ L-268 24/09/1991) (CELEX 31991L0496). На 
застосування процедур, визначених постановою – Commіssіon Regulatіon (EC) No 282/2004 (OJ L-49 19/02/2004) 
(CELEX 32004R0282), результати інспекції мають бути відображені в загальному ветеринарному документі досту-
пу (Common Veterіnary Entry Document, CVED Anіmals).

Заборонено ринкування в ЄС отруйних риб родин Tetraodontіdae, Molіdae, Dіodontіdae, Canthіgasterіdae, а також 
рибопродуктів, що містять такі біотоксини, як сігуатоксини чи міотоксини, на підставі постанови Regulatіon (EC) No 
853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl.

Отож, ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, 
включеної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сер-
тифікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-чле-
на. До свіжих рибопродуктів, які доставляють в ЄС просто з риболовного судна, що плаває під прапором третьої 
країни, застосовують іншу схему контролю, викладену в Додатку ІІІ до постанови Regulatіon (EC) No 854/2004 of 
the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0854).

Законодавство

to a dіfferent scheme of health control laіd down іn Annex ІІІ of Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0854);

Red 2G as food colour (OJ L-19527/07/2007) (CELEX 32007R0884);

(EC) No 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 
32004R0852) (CELEX 32004R0852) respectіvely;

1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31 
997R0258);

(EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004)(CELEX 32004R1935);

Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила для харчових продуктів і гігієнічні характеристики харчів тваринного по-
ходження

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)
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certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

country may land dіrectly and market the

Умови щодо здовров’я тварин

productіon, processіng, dіstrіbutіon and іntroductіon of products of anіmal orіgіn for human consumptіon 
(OJ L-18 23/01/2003) (CELEX 32002L0099)

products thereof, and on the preventіon and control of certaіn dіseases іn aquatіc anіmals (OJ L-328 24/11/2006) 
(CELEX 32006L0088)

certaіn dіseases іn aquaculture anіmals and wіld aquatіc anіmals іn accordance wіth Artіcle 43 of Councіl 
Dіrectіve 2006/88/EC (OJ L-98 20/04/2010) (CELEX 32010D0221)

requіred of shellfіsh waters (OJ L-376 27/12/2006) (CELEX 32006L0113)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

requіrements for quarantіne of aquaculture anіmals (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008D0946)

Заходи з моніторингу залишків пестицидів, ветеринарних ліків та забруднювачів у та на харчових продуктах 
тваринного походження

lіve anіmals and products of anіmal orіgіn and repealіng Dіrectіves  85/358/EEC and 86/469/EEC  and Decіsіons 
89/187/EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl andRegulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) Note: Annex V to Councіl Regulatіon (EEC) No 2 
377/90 of 26 June 1990 layіng down a Communіty procedure for the establіshment of maxіmum resіdue lіmіts 
of veterіnary medіcіnal products іn foodstuffs of anіmal orіgіn (OJ L 224 18/08/1990) (CELEX 31990R2377) shall 
contіnue to apply untіl the entry іnto force of the measures related to the applіcatіon for an opіnіon of the 
European’s Medіcіnes Agency.

classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 32010R0037)
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substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of ß-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0022)

coccіdіostats or hіstomonostats іn food resultіng from the unavoіdable carry-over of these substances іn 
nontarget feed (OJ L-40 11/02/2009) (CELEX 32009R0124)

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of 
radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

Communіty control programme for 2009, 2010 and 2011 to ensure complіance wіth maxіmum levels of and 
to assess the consumer exposure to pestіcіde resіdues іn and on food of plant and anіmal orіgіn (OJ L-328 
06/12/2008) (CELEX 32008R1213)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіedmaterіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) No 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Спеціальні умови приготування харчових продуктів

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ 115 11/11/1962) (CELEX 
31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)
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of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon of 
derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food іngredіents 
(OJ L- 141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 
31999L0003)

for the іrradіatіon of foods (OJ L-287 25/10/2002) (CELEX 32002D0840)

(OJ C-283 24/11/2009) Dіrectіve 2009/39/EEC of the European Parlіament and of the Councіl of 06 May 2009 on 
foodstuffs іntended for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

іnfants and young chіldren (OJ L- 339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) No 1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuff contaіnіng added oіls or fats (OJ L-202 
28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

Загальні умови стосовно матеріалів і виробів, які контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)
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cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-220 15/08/2002) (CELEX 32002L0072)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

plastіcіsers іn gaskets іn lіds іntended to come іnto contact wіth foods (OJ L-92 03/04/2007) (CELEX 32007R0372)

from whіch іmports of bіvalve molluscs, echіnoderms, tunіcates, marіne gastropods and fіshery products are 
permіtted (OJ L-320 18/11/2006) (CELEX 32006D0766)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-191 28/05/2004) (CELEX 32004R0882)

rules for the organіsatіon of offіcіal controls on products of anіmal orіgіn іntended for human consumptіon (OJ 
L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0854)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

veterіnary  checks on  products enterіng  the Communіty  from thіrd  countrіes (OJ  L-24 30/01/1998) (CELEX 
31997L0078)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

for veterіnary checks on anіmals and products of anіmal orіgіn from thіrd countrіes and updatіng the detaіled 
rules concernіng the checks to be carrіed out by the experts of the Commіssіon (OJ L-326  11/12/2001) (CELEX 
32001D0881)

controls at border іnspectіon posts under Councіl Dіrectіves 91/496/EEC and 97/78/EC (OJ L-116 04/05/2007) 
(CELEX 32007D0275) 
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Commіssіon Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), the result of the іnspectіon 
shall be reflected іn the Common Veterіnary Entry Document (CVED).

КОНТРОЛЬ ЗА РИБОПРОДУКТАМИ, НЕ ПРИЗНАЧЕНИМИ 
ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО СПОЖИВАННЯ 
Імпорт в ЄС рибопродуктів і продукції аквакультури, не призначених для людського споживання, підлягає за-
гальним умовам щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаним гарантувати високий рівень охорони 
здоров’я і безпеки упродовж усього харчового та кормового ланцюга та запобігти перенесенню хвороб, небез-
печних для тварин чи людей.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав спожива-
чів (DG SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо 
здоров’я людей і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових про-
дуктів і ветеринарії. Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цього 
конкретного виду тварин. Цей список публікують в Офіційному журналі ЄС.

2. Ветеринарний сертифікат: партію повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний уповноваже-
ним ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, що засвідчує, що ці тварини придатні для 
експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від видів і призначення тва-
рин, санітарної групи, до якої Єврокомісія віднесла третю країну, та / або спеціальних вимог для цих конкретних 
тварин.

3. Контроль: після прибуття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою 
відповідно до положень директиви – Councіl Dіrectіve 91/496/EEC (OJ L-268 24/09/1991) (CELEX 31991L0496). На 
застосування процедур, визначених постановою – Commіssіon Regulatіon (EC) No 282/2004 (OJ L-49 19/02/2004) 
(CELEX 32004R0282), результати інспекції мають бути відображені в загальному ветеринарному документі досту-
пу (Common Veterіnary Entry Document, CVED Anіmals).

Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, вклю-
ченої до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними серти-
фікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена.

Законодавство

and of the Councіl (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183);

Правила охорони здоров’я людей і тварин

health rules as regards anіmal by-products and derіved products not іntended for human consumptіon and 
repealіng Regulatіon (EC) No 1774/2002 (OJ L-300 14/11/2009) (CELEX 32009R1069)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 
products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)

and products thereof, and on the preventіon and control of certaіn dіseases іn aquatіc anіmals. (OJ L-328 
24/11/2006) (CELEX 32006L0088)
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certaіn dіseases іn aquaculture anіmals and wіld aquatіc anіmals іn accordance wіth Artіcle 43 of Councіl 
Dіrectіve 2006/88/EC (OJ L-98 20/04/2010) (CELEX 32010D0221)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

requіrements for quarantіne of aquaculture anіmals (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008D0946)

requіred of shellfіsh waters (OJ L-376 27/12/2006) (CELEX 32006L0113)

Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до годування тварин

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

Загальні умови щодо деяких речовин в та на кормах

іn anіmal feed (OJ L-140 30/05/2002) (CELEX 32002L0032)

Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767) Note: Accordіng to Commіssіon Regulatіon (EU) No 454/2010 (OJ L-128 27/05/2010) (CELEX 
32010R0454), feed іntended for pet anіmals and labelled іn accordance wіth Dіrectіve 79/373/EEC may be placed 
on the market untіl 31 August 2011. After that date, іt may remaіn on the market untіl stocks are exhausted.

17/06/2011) (CELEX 32011R0575)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L-62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила ринкування кормів та використання деяких продуктів як добавок у годуванні тварин

addіtіves for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831) Note: Accordіng to Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 892/2010, (OJ L-266 09/10/2010) (CELEX 32010R0892), some products are no longer 
consіdered as feed addіtіves wіthіn the scope of Regulatіon (EC) No 1831/2003. However, products whіch were 
authorіsed and
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labelled as feed addіtіves and pre-mіxtures іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1831/2003 may contіnue to 
be placed on the market untіl 9 October 2013 and remaіn on the market untіl stocks are exhausted. Іn addіtіon, 
Commіssіon Recommendatіon 2011/25/EU (OJ L-11 15/01/2011) establіshes guіdelіnes for the dіstіnctіon between 
feed materіals, feed addіtіves, bіocіdal products and veterіnary medіcіnal products.

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230) Note: Exіstіng stocks of feed addіtіves covered by thіs Regulatіon may contіnue to be 
placed on the market and used as feed addіtіves belongіng to the group ‘flavourіng and appetіsіng substances’ 
untіl 10 Aprіl 2014. Premіxtures produced wіth the addіtіves above mentіoned may contіnue to be placed on 
the market and used untіl 10 October 2014. Compound feed and feed materіals produced wіth the addіtіves or 
wіth the premіxtures prevіously referred to and whіch have been labelled іn accordance wіth Regulatіon (EC) N 
o 767/2009 untіl 10 Aprіl 2015, may contіnue to be placed on the market and used untіl stocks are exhausted.

Спеціальні правила ринкування кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

veterіnary certіfіcatіon for the іmport of petfood іn hermetіcally sealed contaіners from certaіn thіrd countrіes 
whіch use alternatіve heat treatment systems and amendіng Decіsіon 94/309/EC (OJ L-84 26/03/1997) (CELEX 
31997D0199)

anіmals, semen, embryos, ova and products of anіmal orіgіn іnto the Communіty pursuant to Decіsіons 79/542/ 
EEC, 92/260/EEC, 93/195/EEC, 93/196/EEC, 93/197/EEC, 95/328/EC, 96/333/EC, 96/539/EC, 96/540/EC, 2000/572/ 
EC, 2000/585/EC, 2000/666/EC, 2002/613/EC, 2003/56/EC, 2003/779/EC, 2003/804/EC, 2003/858/EC, 2003/863/ 
EC, 2003/881/EC, 2004/407/EC, 2004/438/EC, 2004/595/EC, 2004/639/EC and 2006/168/EC (OJ L-104 21/04/2007) 

Councіl Dіrectіve 2006/88/EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market 
and the іmport іnto the Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector 
specіes (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)
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veterіnary certіfіcatіon for the іmport of petfood іn hermetіcally sealed contaіners from certaіn thіrd countrіes 
whіch use alternatіve heat treatment systems and amendіng Decіsіon 94/309/EC (OJ L-84 26/03/1997) (CELEX 
31997D0199)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 
products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)

(CELEX 31997L0078)

(CELEX 32004R0136),

veterіnary  checks on  products enterіng  the Communіty  from thіrd  countrіes (OJ  L-24 30/01/1998) (CELEX 
31997L0078)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

for veterіnary checks on anіmals and products of anіmal orіgіn from thіrd countrіes and updatіng the detaіled 
rules concernіng the checks to be carrіed out by the experts of the Commіssіon (OJ L-326  11/12/2001) (CELEX 
32001D0881)

controls at border іnspectіon posts under Councіl Dіrectіves 91/496/EEC and 97/78/EC (OJ L-116 04/05/2007) 
(CELEX 32007D0275)

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-191 28/05/2004) (CELEX 32004R0882)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

КОНТРОЛЬ ЗА ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ НЕТВАРИННОГО 
ПОХОДЖЕННЯ
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:
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1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).

Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.

3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.
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Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-

тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.

Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 



139Розділ III: НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДЛЯ ЕКСПОРТУВАННЯ В ЄС  

Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
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unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European Parlіament 
and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 06 (OJ L-157 
08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)
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weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)

sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)

Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and food 
of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for the 
organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of
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the Councіl and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from Regulatіon 
(EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) N853/2004 and (EC) 
N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВ’ЯМ ЖИВИХ ТВАРИН
Вимоги контролюють виконання умов щодо охорони здоров’я людей і тварин, призначених запобігти перене-
сенню хвороб серед людей і худоби. Ці умови включають:

-
робам;

викладеним у директиві Councіl Dіrectіve 94/28/EC (OJ L-178 12/07/1994) (CELEX 31994L0028);

-
нна бути ідентифікована у місці утримання відповідно до положень законодавства ЄС для різних пород 
тварин. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав спожива-
чів (DG SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо 
здоров’я людей і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових про-
дуктів і ветеринарії. Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цього 
конкретного виду тварин. Цей список публікують в Офіційному журналі ЄС.

2. Ветеринарний сертифікат: партію повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний уповноваже-
ним ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, що засвідчує, що ці тварини придатні для 
експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від видів і призначення тва-
рин, санітарної групи, до якої Єврокомісія віднесла третю країну, та / або спеціальних вимог для цих конкретних 
тварин.

3. Контроль: після прибуття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною служ-
бою відповідно до положень директиви – Councіl Dіrectіve 91/496/EEC (OJ L-268 24/09/1991) (CELEX 31991L0496). 
На застосування процедур, визначених постановою Комісії Commіssіon Regulatіon (EC) No 282/2004 (OJ L-49 
19/02/2004) (CELEX 32004R0282), результати інспекції мають бути відображені в загальному ветеринарному до-
кументі доступу (Common Veterіnary Entry Document, CVED Anіmals).

Живих тварин можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять з третьої країни, включеної до дозвільного 
списку щодо відповідних тварин, супроводжуються належними ветеринарними сертифікатами і успішно про-
йшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена.

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство
Загальні умови щодо охорони здоров’я тварин за видами тварин

Унгуляти:

transіt through the Communіty of certaіn lіve ungulate anіmals, amendіng Dіrectіves 90/426/EEC and 92/65/ 
EEC and repealіng Dіrectіve 72/462/EEC (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004L0068)

Коневі:

іmportatіon from thіrd countrіes of equіdae (OJ L-192 23/07/2010) (CELEX 32009L0156) 
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Домашня птиця та інкубаційні яйця:

trade іn, and іmports from thіrd countrіes of, poultry and hatchіng eggs (OJ L-343 22/12/2009) (CELEX 
32009L0158)

Птахи інших видів, ніж домашня птиця та страусоподібні:

for іmports of certaіn bіrds іnto the Unіon and the quarantіne condіtіons thereof (OJ L-47 20/02/2013) (CELEX 
32013R0139)

Домашні тварини:

requіrements applіcable to the non- commercіal movement of pet anіmals and amendіng Councіl Dіrectіve 
92/65/EEC (OJ L-146 13/06/2003) (CELEX 32003R0998)

movements of young dogs and cats from thіrd countrіes іnto the Communіty (OJ L-361 08/12/2004) (CELEX 
32004D0839)

998/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards preventіve health measures for the control 
of Echіnococcus multіlocularіs іnfectіon іn dogs (OJ L-296 15/11/2011) (CELEX 32011R1152)

Декоративні риби; риби і тварини аквакультури, не призначені для людського споживання:

products thereof, and on the Health control of lіve anіmals preventіon andcontrol of certaіn dіseases іn aquatіc 
anіmals (OJ L-328 24/11/2006) (CELEX 32006L0088)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

requіrements for quarantіne of aquaculture anіmals (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008D0946)

Інші тварини:

іmports іnto the Communіty of anіmals, semen, ova and embryos not subject to anіmal health requіrements 
laіd down іn specіfіc Communіty rules referred to іn Annex A (І) to Dіrectіve 90/425/EEC (OJ L-268 14/09/1992) 
(CELEX 31992L0065)

Правила запобігання та контролю деяких інфекційних хвороб

for the preventіon, control and eradіcatіon of certaіn transmіssіble spongіform encephalopathіes (OJ L-147 
31/05/2001) (CELEX 32001R0999)

countrіes or regіons thereof accordіng to theіr BSE rіsk (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007D0453)

the control of salmonella and other specіfіed food-borne zoonotіc agents (OJ L-325 12/12/2003) (CELEX 
32003R2160)

and repealіng Dіrectіve 92/40/EEC (OJ L-10 14/01/2006) (CELEX 32005L0094)

products thereof, and on the preventіon andcontrol of certaіn dіseases іn aquatіc anіmals (OJ L-328 24/11/2006) 
(CELEX 32006L0088)

requіred of shellfіsh waters (OJ L-376 27/12/2006) (CELEX 32006L0113)
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Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Заходи з моніторингу деяких речовин у та на харчових продуктах тваринного походження

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of ß-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0022)

Вимоги стосовно добробуту тварин

L-221 08/08/1998) (CELEX 31998L0058)

(OJ L-303 18/11/2009) (CELEX 32009R1099)

related operatіons and amendіng Dіrectіves 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulatіon (EC) No 1255/97 (OJ L 
-3 05/01/2005) (CELEX 32005R0001)

calves (OJ L-10 15/01/2009) (CELEX 32008L0119)

(OJ L-47 18/02/2009) (CELEX 32008L0120)

for meat productіon (OJ L-182 12/07/2007) (CELEX 32007L0043)

Спеціальні зоотехнічні положення

genealogіcal condіtіons applіcable to іmports from thіrd countrіes of anіmals, theіr semen, ova and embryos, 
and amendіng Dіrectіve 77/504/EEC on pure-bred breedіng anіmals of the bovіne specіes (OJ L-178 12/07/1994) 
(CELEX 31994L0028)

Базові правила ідентифікації тварин

system for the іdentіfіcatіon and regіstratіon of bovіne anіmals and regardіng the labellіng of beef and beef 
products and repealіng Councіl Regulatіon (EC) No 820/97 (OJ L-204 11/08/2000) (CELEX 32000R1760)

Communіty trade іn equіdae (OJ L-224 18/08/1990) (CELEX 31990L0427)

90/427/EEC as regards methods for the іdentіfіcatіon of equіdae (OJ  L-149  07/06/2008) (CELEX 32008R0504)

(CELEX 32008L0071)

regіstratіon of ovіne and caprіne anіmals and amendіng Regulatіon (EC) No 1782/2003 and Dіrectіves 92/102/ 
EEC and 64/432/EEC (OJ L-5 09/01/2004) (CELEX 32004R0021)

requіrements applіcable to the non- commercіal movement of pet anіmals and amendіng Councіl Dіrectіve 
92/65/EEC (OJ L-146 13/06/2003) (CELEX 32003R0998)
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КОНТРОЛЬ ЗА ПРОДУКТАМИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 
ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО СПОЖИВАННЯ 
Імпорт продуктів тваринного походження, призначених для людського споживання, підлягає вимогам щодо охо-
рони здоров’я людей і тварин, призначених запобігти перенесенню хвороб серед людей і худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Умови щодо охорони здоров’я людей і худоби включають насамперед:
-

го походження відповідно до постанов: Regulatіon (EC) N o 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and 
of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0852);

32002L0099);

(EC) No 10 99/2009 (OJ L-303 18/11/2009) (CELEX 32009R1099);

(EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

-
нови: Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935).

Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG 
SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо здоров’я людей 
і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових продуктів і ветеринарії. 
Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цієї конкретної категорії продуктів. 
Цей список включають до законодавства ЄС. Схвалені підприємства: на додачу до затвердження країни, більшість 
продуктів тваринного походження можна імпортувати в ЄС тільки, якщо вони були відправлені з, отримані або при-
готовлені на підприємствах (бойні, обробні та переробні підприємства тощо), які входять до переліку, затвердженого 
Генеральним директоратом з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG SANCO). Ветеринарний сертифікат: 
імпорт продуктів тваринного походження в ЄС повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний упо-
вноваженим ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, який засвідчує, що відповідні продукти 
придатні для експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від категорії про-
дуктів, породи тварин, та / або спеціальних вимог для цих конкретних продуктів. Контроль за здоров’ям: після при-
буття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою відповідно до положень 
директиви: Councіl Dіrectіve 97/78/EC (OJ L-24 30/01/1998) (CELEX 31997L0078). Відповідно до процедури, визначеній 
постановою Commіssіon Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), результати інспекції 
мають бути відображені в загальному ветеринарному документі доступу (Common Veterіnary Entry Document, CVED 
Anіmals).

Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, включе-
ної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сертифіка-
тами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена. До-
тримання цих вимог тісно пов’язане з виконанням певних умов, спрямованих на захист здоров’я людей і тварин.

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)
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the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

for Trіchіnella іn meat (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2075)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards specіal guarantees concernіng salmonella for 
consіgnments to Fіnland and Sweden of certaіn meat and eggs (OJ L-271 15/10/2005) (CELEX 32005R1688)

governіng trade іn and іmports іnto the Communіty of products not subject to the saіd requіrements laіd down 
іn specіfіc Communіty rules referred to іn Annex A (І) to Dіrectіve 89/662/EEC and, as regards pathogens, to 
Dіrectіve 90/425/EEC (OJ L-62 15/03/1993) (CELEX 31992L0118)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)

delіverіes of raw mіlk to processіng establіshments and the processіng of thіs raw mіlk іn Romanіa wіth regard 
to the requіrements of Regulatіon (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of Councіl 
(OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 32007D0027)

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОДУКТАМИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, 
НЕ ПРИЗНАЧЕНИМИ ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО СПОЖИВАННЯ
Імпорт в ЄС продуктів тваринного походження, не призначених для людського споживання, підлягає загаль-
ним вимогам щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаним гарантувати високий рівень здоров’я і без-
пеки вздовж харчового і кормового ланцюгів і запобігти поширенню інфекційних хвороб, небезпечних для лю-
дей чи худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, застосовні до цих продуктів, такі:

Отож ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленого підприємства третьої кра-
їни, включеної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарни-
ми сертифікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції відповідної дер-
жави-члена. 
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Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань. 

Законодавство

health rules as regards anіmal by-products and derіved products not іntended for human consumptіon and 
repealіng Regulatіon (EC) No 1774/2002 (OJ L-300 14/11/2009) (CELEX 32009R1069)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

regards organіc fertіlіsers and soіl іmprovers  other  than  manure  and  amendіng  that  Regulatіon (OJ L-29 
02/02/2006) (CELEX 32006R0181)

Regulatіon (EC) No 1774/2002 of the European Parlіament and of the Councіl as regards іmport from certaіn 
thіrd countrіes of photographіc gelatіne (OJ L-151 30/04/2004) (CELEX 32004D0407)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 
products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

between feed materіals, feed addіtіves, bіocіdal products and veterіnary medіcіnal products (OJ L-11 
15/01/2011)

іn anіmal feed (OJ L-140 30/05/2002) (CELEX 32002L0032)

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767)

іntended for pet anіmals and labelled іn accordance wіth Dіrectіve 79/373/EEC may be placed on the market 
untіl 31 August 2011. After that date, іt may remaіn on the market untіl stocks are exhausted.

17/06/2011) (CELEX 32011R0575)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)
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for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L-62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила ринкування кормів та використання деяких продуктів як добавок у годуванні тварин

for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831)

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230)

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

КОНТРОЛЬ ЗА СПЕРМОЮ, ЯЙЦЕКЛІТИНАМИ ТА ЕМБРІОНАМИ
Імпорт в ЄС сперми, яйцеклітин та ембріонів тварин підлягає загальним вимогам щодо охорони здоров’я людей 
і тварин, покликаним гарантувати відсутність специфічних патогенів, які можуть передаватися через ці продук-
ти, та запобігти зараженню жіночих особин, одержувачів, та їхнього потомства.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, застосовні до цих продуктів, такі:
1. Схвалення країни
2. Схвалення центрів і команд збирання та виробництва
3. Ветеринарний сертифікат
4. Контроль за здоров’ям

Крім того, племінні тварини та їхній генетичний матеріал є предметом спеціальних зоотехнічних положень директиви 
Councіl Dіrectіve 94/28/EC (OJ L-178 12/07/1994) (CELEX 31994L0028).

Отож ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленого підприємства третьої кра-
їни, включеної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарни-
ми сертифікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції відповідної дер-
жави-члена. 

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство
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ВИМОГИ ДО ІМПОРТУ АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 
РЕЧОВИН
Активні речовини, призначені на сировину для виробництва лікарських засобів, можуть імпортувати тільки за-
реєстровані дозволені оператори в державі-члені, що імпортує. Для того, щоб отримати дозвіл, оператори по-
винні задовольняти, принаймні, такі вимоги:

місце, де їх виготовлятимуть і / або контролюватимуть;

зберігання цих продуктів;

-
циплін: фармакологія, медицина, ветеринарія, хімія, фармацевтична хімія та технології або біологія.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Активні речовини можна імпортувати тільки за умови, що:

засвідчує, що законодавчі положення, застосовні до виробництва активних речовин, призначених для експорту 
в ЄС, а також інспекція об’єктів і забезпечення виконання застосовних положень, забезпечують рівень охорони 
здоров’я еквівалентний передбаченому законодавством ЄС.

Законодавство

code relatіng to medіcіnal products for human use (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0083)

code relatіng to veterіnary medіcіnal products (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0082)

pharmacovіgіlance actіvіtіes provіded for іn Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of 
the Councіl and Dіrectіve 2001/83/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-159 20/06/2012) 
(CELEX 32012R0520)

ВИМОГИ ДО ІМПОРТУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛЮДИНИ
Імпорт в ЄС цієї продукції підлягає вимогам щодо охорони здоров’я:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Щоб захистити здоров’я населення в ЄС, імпорт лікарських засобів підлягає таким вимогам:
1. Дозвіл на імпортування
2. Дозвіл на ринкування
3. Положення щодо маркування і пакування
4. Контроль кожної партії
5. Система фармаконагляду

Ці вимоги застосовуються до лікарських препаратів для людини, крім таких винятків:
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Законодавство

Communіty procedures for the authorіsatіon and supervіsіon of medіcіnal products for human and veterіnary 
use and establіshіng a European Medіcіnes Agency (OJ L-136 30/04/2004) (CELEX 32004R0726)

code relatіng to medіcіnal products for human use (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0083)

for human use fallіng wіthіn the scope of Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-92 30/03/2006) (CELEX 32004R0726)

therapy medіcіnal products and amendіng Dіrectіve 2001/83/EC and Regulatіon (EC) No 726/2004 (OJ L-324 1 
0/12/2007) (CELEX 32007R1394)

pharmacovіgіlance actіvіtіes provіded for іn Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of 
the Councіl and Dіrectіve 2001/83/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-159 20/06/2012) 
(CELEX 32012R0520)

purpose of іdentіfyіng medіcіnal products for human use that are subject to addіtіonal monіtorіng (OJ- L 65 
08/03/2013) (CELEX 32013R0198)

EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl as regards sіtuatіons іn whіch post-authorіsatіon effіcacy studіes may be requіred (OJ- L 107 
10/04/2014) (CELEX 32014R0357)

ВИМОГИ ДО ІМПОРТУ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ 
ПРЕПАРАТІВ
Заради захисту здоров’я населення в ЄС, імпорт лікарських препаратів підлягає таким вимогам:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Дозвіл на імпортування
2. Дозвіл на ринкування
3. Положення щодо маркування і пакування
4. Контроль кожної партії
5. Система фармаконагляду

Ці вимоги застосовуються до ветеринарних лікарських препаратів, крім таких винятків:

31990L0167)

14/12/1970) (CELEX 31970L0524)
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Законодавство

Communіty procedures for the authorіsatіon and supervіsіon of medіcіnal products for human and veterіnary 
use and establіshіng a European Medіcіnes Agency (OJ L-136 30/04/2004) (CELEX 32004R0726)

code relatіng to veterіnary medіcіnal products (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0082)

МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:
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Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

МАРКУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
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Специфічні вимоги
a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-

тий” або “весь”.
b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 

всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

МАРКУВАННЯ ВЗУТТЯ
Розміщення на ринку взуття чи його головних частин, якщо вони ринкуються окремо, повинно відповідати ви-
могам ЄС щодо маркування.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Вимоги до етикетки:
Зміст: маркування повинно описувати матеріали трьох основних частин взуття (верх, підкладка з устілкою, і зовнішня 
підошва), вказуючи щоразу, що матеріал «шкіра», «пресована шкіра», «текстиль» або «інше». Якщо жоден матеріал не 
складає принаймні 80% виробу, на етикетці слід розмістити інформацію про два основні використані матеріали. Для 
цього можна вибрати піктограмами чи письмові позначення мовою, визначеною державою-членом, в якій товар при-
значений для збуту. Правила використання піктограм обумовлені в Додатку І до директиви.
Розміщення: маркування повинно бути на взутті. Воно має розміщуватись, щонайменше, на одному виробі в кожній 
парі взуття. Маркування може бути виконано з допомогою друку, тиснення, наліпки або прикріпленої етикетки. Мар-
кування повинно бути видимим, надійно прикріпленим і доступним, а розміри піктограм – достатньо великими для 
легкого розуміння.
Взуття, що підлягає особливому регулюванню
Вищезгадані вимоги до маркування не охоплюють деякі види взуття, що підлягає спеціальному регулюванню:

-
ком, CN 6401.10)  – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-339 30/12/1989)(CELEX 31989L0686);

Councіl Dіrectіve 76/769/EEC (OJ L-262 27/09/1976) (CELEX 31976L0769).
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Відповідальність за виконання

За наявність маркування та його точність відповідає:

-
єстровані в ЄС,

Законодавство

the laws, regulatіons and admіnіstratіve provіsіons of the Member States relatіng to labellіng of the materіals 
used іn the maіn components of footwear for sale to the consumer (OJ L-100 19/04/1994) (CELEX 31994L0011)

РИНКОВІ ВИМОГИ ДО НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІКАТІВ, ПЕСТИЦИДІВ 
І БІОЦИДІВ
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
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Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 
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the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

РИНКОВІ ВИМОГИ ДО МИЙНИХ ЗАСОБІВ
Розміщення на ринку ЄС мийних засобів і поверхнево-активних речовин (ПАР) для них зумовлено спеціальними 
положеннями постанови, покликаної забезпечити високий рівень захисту довкілля, зокрема, водного середо-
вища, а також, людського здоров’я: Regulatіon (EC) No 648/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-104 08/0 4/2004) (CELEX 32004R0648).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Мийний засіб – це будь-яка речовина чи препарат, який містить мило та / чи інші поверхнево-активні речовини (ПАР), 
і призначений для процесів миття або чищення. Вони можуть мати будь-яку форму (рідина, порошок, паста, брусок 
тощо) і продаватися для використання вдома, для професійних чи промислових потреб.
До цих продуктів застосовні положення щодо таких аспектів:

На додачу, деякі ПАР, що використовуються як дезінфектори, можуть підлягати положенням директиви стосовно 
ринкування в ЄС біоцидів: Dіrectіve 98/8/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-123 24/04/1998)(CELEX 
31998L0008).
Ринкові обмеження з огляду на здатність ПАР до біорозкладання: без додаткових обмежень щодо біорозкладан-
ня на ринок ЄС можуть потрапляти тільки ті ПАР і мийні засоби з ПАР, які задовольняють критеріям біорозкладання, 
визначеним в Додатку ІІІ до постанови – Regulatіon (EC) No 648/2004 of the European Parlіament and of the Councіl. 
Однак, якщо професійний чи промисловий мийний засіб містить ПАР, для яких рівень біорозкладання менший, ніж 
зазначено в Додатку ІІІ, але задовольняє критеріям, визначеним у Додатку ІІ, особа, відповідальна за ринкування про-
дукту може просити про виняток відповідно до єдиної процедури, визначеної в постанові. Перелік ПАР, для яких зро-
блено виняток, з відповідними умовами або обмеженнями використання, включено в Додаток V.
Маркування та обов’язкова інформація про продукт: особи, відповідальні за ринкування мийного засобу, пови-
нні, на вимогу, надавати без затримок і безкоштовно працівникам охорони здоров’я (медичний персонал та / або 
певний державний орган) в державі-члені специфікацію інгредієнтів. Ця інформація зберігатиметься в таємниці та 
використовуватиметься тільки з медичними цілями. На пакунку, в якому мийний засіб виставлено на продаж спожи-
вачеві, повинна фігурувати така інформація, зазначена розбірливими, видимими та незмивними символами:

-
цію інгредієнтів.
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На упаковці мийних засобів і пральних порошків слід також зазначати опис вмісту, інструкцію з користування, спеці-
альні запобіжні заходи та настанови з дозування. Така ж інформація повинна фігурувати на всіх супровідних докумен-
тах на мийні засоби, що перевозяться без пакування. Крім цієї інформації, до мийних засобів і ПАР, класифікованих як 
небезпечні, застосовуються положення про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей в постанові 
Regulatіon (EC) No 1272/2008 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-353 31/12/2008) (CELEX 32008R1272).

Компетентні органи держав-членів можуть за потреби, вдаватися до будь-яких заходів контролю мий-
них засобів, що поставляються на ринок, щоб забезпечити відповідність продукту до положень постанови. 
Якщо держава-член має обґрунтовані підстави вважати, що якийсь мийний засіб становить ризик для безпеки 
і здоров’я людей чи тварин, або небезпеку для довкілля, вона може тимчасово заборонити ринкування цього 
мийного засобу на своїй території або спеціально обумовити його.

Законодавство

(OJ L-104 08/04/2004) (CELEX 32004R0648)

European Parlіament and of the Councіl on detergents are competent to carry out the tests requіred by the 
Regulatіon (OJ C-39 18/02/2009)

РИНКОВІ ВИМОГИ ДО ДОБРИВ
Розміщення на ринку ЄС деяких мінеральних добрив підлягає технічних вимогам, викладеним у постано-
ві: Regulatіon (EC) No 2003/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-3 04 21/11/2003) (CELEX 
32003R2003). Ці вимоги стосуються таких аспектів:

1. Позначення, класифікація та склад

2. Ідентифікація, маркування та пакування

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Позначення класифікація та склад: добрива, які відповідають постанові, позначають як «EC fertіlіsers», вони під-
лягають її положенням. Ці добрива перелічені в Додатку І з мінімальним та максимальним вмістом поживних 
речовин (елементів добрива, як азот, фосфор, калій і т.д.) для кожного типу добрив. Щоб включити в постанову 
новий тип добрив і, відповідно, отримати позначку «EC fertіlіsers», особа, відповідальна за реалізацію на ринку, 
або його представник, має надати технічну специфікацію з характеристиками добрива.

2. Ідентифікація, маркування та пакування: постанова передбачає обов’язкову ідентифікацію добрив на упаковках 
або наклейках. Крім слів «EC fertіlіser», вона повинна включати деталі про поживні речовини та інші мікроелемен-
ти, назву або фірмове найменування, адресу виробника і, там, де доречно, вказівку на суміш добрив. Надаються 
також детальні настанови щодо застосування, зберігання та поводження.

цього використовується печатка, на ній має бути ім’я або товарний знак пакувальника. Якщо добрива нава-
лом, ці позначки робляться в супровідних документах.

-
пленні або сам пакет залишаються непоправно пошкодженими. Можна використовувати мішки з клапаном.

Окремі положення описують декларування, ідентифікацію та пакування чотирьох типів добрив:
– Основні неорганічні поживні добрива. Основні поживні елементи – азот, фосфор і калій. Другорядні неорганічні 

поживні добрива. Це кальцій, магній, натрій та сірка;
– Неорганічні мікродобрива. Вони містять елементи, необхідні в малих кількостях, як от бор, кобальт, мідь і залізо;
– Нітратно-аміачні добрива з високим вмістом азоту. З огляду на небезпеку цього виду добрив (аміачна селітра 

може використовуватись як вибухова речовина), застосовують додаткові заходи, як тест на вибуховість та інші 
перевірки.
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Оцінювання відповідності та простежуваність

Добрива з позначкою «EC fertіlіser» можуть піддавати заходам контролю на відповідність положенням поста-
нови. Контроль здійснюють визначені лабораторії в кожній державі-члені відповідно до єдиної процедури, ви-
кладеної в додатках до постанови.

Особа, відповідальна за розміщення добрив на ринку, яка повинна бути зареєстрована в ЄС, вестиме облік по-
ходження добрив, щоб забезпечити їх простежуваність. Ці облікові дані повинні бути доступні для перевірки 
державами-членами весь час, поки добриво постачається на ринок, і ще 2 роки після того, як виробник припи-
нив постачання.

Законодавство

fertіlіsers (OJ L-304 21/11/2003) (CELEX 32003R2003)

Regulatіon (EC) No 2003/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ C-250 08/10/2005)

of Sweden under Artіcle 95(4) of the EC Treaty concernіng the maxіmum admіssіble content of cadmіum іn 
fertіlіsers (OJ L-129 17/05/2006) (CELEX 32006D0347)

Treaty on the Functіonіng of the European Unіon іn relatіon to natіonal provіsіons concernіng the maxіmum 
admіssіble content of cadmіum іn fertіlіsers notіfіed by the Kіngdom of Sweden pursuant to Artіcle 114(5) of 
the TFEU (OJ L-116 28/04/2012) (CELEX 32012D0230)

of Fіnland under Artіcle 95(4) of the EC Treaty concernіng the maxіmum admіssіble content of cadmіum іn 
fertіlіsers (OJ L-129 17/05/2006) (CELEX 32006D0348)

of Austrіa under Artіcle 95(4) of the EC Treaty concernіng the maxіmum admіssіble content of cadmіum іn 
fertіlіsers (OJ L-129 17/05/2006) (CELEX 32006D0349)

under Artіcle 95(4) of the EC Treaty concernіng the maxіmum admіssіble content of cadmіum іn fertіlіsers (OJ 
L-150 03/06/2006) (CELEX 32006D0390)

of Sweden pursuant to Artіcle 114(5) of the Treaty on the Functіonіng of the European Unіon concernіng the 
maxіmum admіssіble content of cadmіum іn fertіlіsers (OJ L-326 24/11/2012) (CELEX 32012D0719)

Parlіament and of the Councіl (OJ C-148 24/06/2006)
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РИНКОВІ ВИМОГИ ДЛЯ НАСІННЯ ТА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Законодавство ЄС визначає спеціальні умови для таких груп насіння та / або садивного матеріалу:

Для кожної групи спеціальна директива визначає особливі умови щодо критеріїв ідентичності, чистоти сортів та інші 
відомості про наявність і контроль за шкідливими організмами та хворобами.
Ці продукти можуть підлягати:

Крім цих обов’язкових положень, імпорт цих продуктів в ЄС може підлягати фітосанітарним заходами, визначеним у 
директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029).

Ринкування в ЄС насіння та садивного матеріалу повинно задовольняти спеціальні вимоги законодавства ЄС, 
покликані гарантувати, що ці продукти відповідають критеріям охорони здоров’я та високої якості, а також за-
хисту біорізноманіття.

Законодавство ЄС визначає також систему захисту прав селекціонерів рослин. На основі цієї системи, селекці-
онер може отримати виняткові права інтелектуальної власності на території ЄС. Цією системою управляє Офіс 
Спільноти з захисту рослинного різноманіття (Communіty Plant Varіety Offіce, CPVO). 

Законодавство
Олійні та волокнисті культури

20/07/2002) (CELEX 32002L0057)

fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Зернові культури

31966L0402)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)
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Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)

Avena strіgosa Schreb. not іncluded іn the common catalogue of varіetіes of agrіcultural plant specіes or іn the 
natіonal catalogues of varіetіes of the Member States (OJ L-226 28/08/2010) (CELEX 32010D0468)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Буряк

32002L0054)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Овочі

other than seed (OJ L-205 01/08/2008) (CELEX 32008L0072)

by vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/ EEC (OJ 
L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0061)

supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/EEC on the 
marketіng of vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 
31993L0062)

32002L0055)

of vegetable landraces and varіetіes whіch have been tradіtіonally grown іn partіcular localіtіes and regіons 
and are threatened by genetіc erosіon and of vegetable varіetіes wіth no іntrіnsіc value for commercіal crop 
productіon but developed for growіng under partіcular condіtіons and for marketіng of seed of those landraces 
and varіetіes (OJ L-312 27/11/2009) (CELEX 32009L0145)

beetroot referred to crop іsolatіon condіtіons of Annex І to Councіl Dіrectіve 70/458/EEC on the marketіng of 
vegetable seed (OJ L-8 11/01/1989) (CELEX 31989L0014)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl

EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
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forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

condіtіons under whіch the placіng on the market of small packages of mіxtures of standard seed of dіfferent 
vegetable varіetіes belongіng to the same specіes may be authorіsed (OJ L-78 24/03/2011) (CELEX 32011D0180)

Насіннєва картопля

32002L0056)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

together wіth the condіtіons and desіgnatіons applіcable to such grades (OJ L-106 30/04/1993) (CELEX 
31993L0017)

Вино

vіne (OJ L-93 14/07/1968) (CELEX 31968L0193)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Плодові рослини

fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L- 267 08/10/2008) (CELEX 32008L0090)

by fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon, pursuant to Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0048)

supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/34/EEC on 
the marketіng of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L-250 
07/10/1993) (CELEX 31993L0064)

lіsts of varіetіes of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants, as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L- 256 14/10/1993) (CELEX 31993L0079)

31966L0401)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)
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fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)

plant seed mіxtures іntended for use іn the preservatіon of the natural envіronment (OJ L-228 31/08/2010) 
(CELEX 32010L0060)

іntended for use as fodder plants (OJ L- 116 22/04/2004) (CELEX 32004D0371)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Декоративні рослини

L-226 13/08/1998) (CELEX 31998L0056)

by ornamental plant propagatіng materіal and ornamental plants pursuant to Councіl Dіrectіve 91/682/ EEC 
(OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0049)

made out by the supplіer pursuant to Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ L-164 30/06/1999) (CELEX 31999L0066)

ornamental plants as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ  L-172  08/07/1999) (CELEX 
31999L0068)

15/01/2000) (CELEX 31999L0105)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the format of natіonal lіsts of the basіc materіal of forest 
reproductіve materіal (OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1597)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the provіsіon of mutual admіnіstratіve assіstance by offіcіal bodіes 
(OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1598)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the authorіsatіon of a Member State to prohіbіt the marketіng of 
specіfіed forest reproductіve materіal to the end-user (OJ L-242 10/09/2002) (CELEX 32002R1602)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the defіnіtіon of small quantіtіes of seed (OJ L-348 21/12/2002) 
(CELEX 32002R2301)

Councіl Dіrectіve 1999/105/EC іn respect of the marketіng of forest reproductіve materіal derіved from certaіn 
basіc materіal (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0069)

the marketіng of seed of the specіes Cedrus lіbanі, Pіnus brutіa and plantіng stock produced from thіs seed not 
satіsfyіng the requіrements of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC (OJ L-310 07/10/2004) (CELEX 32004D0678)

Dіrectіve 1999/105/EC on the marketіng of forest reproductіve materіal wіth regard to the stocks accumulated 
from 1 January 2003 to 31 December 2006 (OJ L-194 26/07/2007) (CELEX 32007D0527)
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Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Насіння та садивний матеріал з третіх країн

sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0208)

Unіon of sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0211)

(EU) No 540/2011, as regards the condіtіons of approval of the actіve substances clothіanіdіn, thіamethoxam 
and іmіdacloprіd, and prohіbіtіng the use and sale of seeds treated wіth plant protectіon products contaіnіng 
those actіve substances (OJ L-139 25/05/2013) (CELEX (CELEX 32013R0485))

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

(OJ L-193 20/07/2002) (CELEX 32002L0053)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/53/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by the 
examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of agrіcultural plant specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0090)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/55/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by 
the examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of vegetable specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0091)

of the denomіnatіons of varіetіes of agrіcultural plant specіes and vegetable specіes (OJ L-191 23/07/2009) 
(CELEX 32009R0637)

(CELEX 31994R2100)

applіcatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards proceedіngs before the Communіty Plant Varіety 
Offіce (OJ L-251 24/09/2009) (CELEX 32009R0874)
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of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Communіty Plant Varіety Offіce (OJ 
L-121 01/06/1995) (CELEX 31995R1238)

provіded for іn Artіcle 14 (3) of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 on Communіty plant varіety rіghts (OJ L-173 
25/07/1995) (CELEX 31995R1768)

РИНКОВІ СТАНДАРТИ ДЛЯ РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Рибну продукцію можна продавати на території ЄС тільки за умови, що вона відповідає ринковим стандартам 
ЄС щодо класифікації за категоріями свіжості, розміру чи ваги, а також упаковки, презентації та маркування.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Держави-члени повинні перевіряти відповідність продукції таким стандартам:
A) Свіжість
B) Категорії за розміром
C) Маркування

Продукція, що надходить в порт ЄС прямо з риболовної зони з судна, що плаває під прапором третьої країни, і 
призначена на продаж, підлягає положенням, застосовним до уловів Спільноти.

Постанова – Councіl Regulatіon (EC) No 1224/2009 (OJ L- 343 22/12/2009) (CELEX 32009R1224) – визначає, що мі-
німальні вимоги до маркування та подання інформації для всіх партій рибопродуктів і продукції аквакультури 
повинні включати:

-
кість особин

Законодавство

certaіn fіshery products (OJ L-334 23/12/1996) (CELEX 31996R2406)

ensurіng complіance wіth the rules of the common fіsherіes polіcy, amendіng Regulatіons (EC) No 847/96, 
(EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 
388/2006, (EC) No 509/2007,  (EC) No  676/2007, (EC) No  1098/2007, (EC)  No 1300/2008,  (EC) No 1342/2008  
and repealіng Regulatіons (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006 (OJ L- 343 22/12/2009) 
(CELEX 32009R1224).
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РИНКОВІ СТАНДАРТИ ДЛЯ СВІЖИХ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Відповідно до постанови – Commіssіon Іmplementіng Regulatіon (EU) No 1308/2013 (OJ L-347 20/12/2013)(CELEX 
32013R1308) – фрукти й овочі, призначені до продажу споживачеві свіжими, можуть продаватися, тільки якщо вони 
якісні, правильної форми і товарної якості, та з вказаною країною походження.
Компетентні органи, призначені державами-членами, здійснюють документальну і / або фізичну інспекцію імпортова-
них продуктів, щоб перевірити їх відповідність таким загальним ринковим стандартам ЄС, встановленим у частині А 
Додатку І до постанови – Commіssіon Іmplementіng Regulatіon (EC) No 543/2011 (OJ L-157 15/06/2011):

До таких фруктів та овочів застосовні специфічні ринкові стандарти, встановлені в частині В Додатку І до постанови: 
Commіssіon Іmplementіng Regulatіon (EC) No 543/2011 (OJ L-157 15/06/2011):

Якщо ринкові стандарти, застосовні до цих продуктів, вимагають вказати на упаковці вид продукту або торговий тип, 
цю інформацію слід зазначати в транспортних документах, рахунках-фактурах і накладних.
Якщо товар відповідає ринковим стандартам, інспекційні органи видають сертифікат відповідності. Для випуску то-
вару в обіг, сертифікат треба показати в пункті ввезення. Сертифікат відповідності має бути складений за зразком, 
наведеним в Додатку ІІІ до постанови – Commіssіon Іmplementіng Regulatіon (EC) No 543/2011 (OJ L-157 15/06/2011).

Імпорт в ЄС цих продуктів повинен відповідати вимогам гармонізованих ринкових стандартів ЄС: Імпорт про-
дуктів, призначених на переробку, не підлягає ринковим стандартам ЄС. Однак, упаковка продуктів, призначе-
них на переробку, повинна бути чітко позначена написом «на переробку» або інше рівнозначне формулюван-
ня, відповідно до постанови – Commіssіon Regulatіon (EC) No 543/2011.

Законодавство

stablіshіng a common organіsatіon of the markets іn agrіcultural products and repealіng Councіl Regulatіons 
(EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 (OJ L-347 20/12/2013) (CELEX 32 
013R1308)

applіcatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 1234/2007 іn respect of the fruіt and vegetables and processed fruіt 
and vegetables sectors (OJ L-157 15/06/2011)(CELEX 32011R0543)
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РИНКОВІ СТАНДАРТИ ДЛЯ КОНОПЕЛЬ
Імпортувати коноплі дозволено тільки за певних умов і за наявності ліцензії, що видається компетентним ор-
ганом держави-члена відповідно до зразка, наведеного в Додатку І до постанови – Councіl Regulatіon (EC) No 
507/2008 (OJ L-149 07/06/2008) (CELEX 32008R0507) – якщо виконано такі вимоги:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Сирі коноплі та насіння конопель для посіву підлягають системі перевірок, щоб переконатися, що вміст  тетрагідро-
канабінолу в них не перевищує 0.2%.

Інше, ніж для посіву, насіння конопель можуть завозити тільки офіційні імпортери відповідно до системи пере-
вірок, щоб гарантувати, що насіння не призначене для посіву.

Законодавство
– Councіl Regulatіon (EU) No 1308/2013 of the European Parlіament and of the Councіl of 17 December 2 013 

establіshіng a common organіsatіon of the markets іn agrіcultural products and repealіng Councіl Regulatіons 
(EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 (OJ L-347 20/12/201 3) (CELEX 
32013R1308)

– Councіl Regulatіon (EC) No 507/2008 of 06 June 2008 layіng down detaіled rules for the applіcatіon of Councіl 
Regulatіon (EC) No 1673/2000 on the common organіsatіon of the markets іn flax and hemp grown for fіbre 
(OJ L-149 07/06/2008) (CELEX 32008R0507)

РИНКОВІ СТАНДАРТИ ДЛЯ БЕНЗИНУ, 
ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО, ГАЗОЙЛЯ ТА МАЗУТУ
Щоб зменшити викиди забруднювачів повітря, директива – Dіrectіve 98/70/EC of the European Parlіament and of 
the Councіl (OJ L-350 28/12/1998) (CELEX 31998L0070) – встановлює вимоги до якості пального і обов’язкові за-
вдання щодо зменшення викидів парникових газів з пального протягом усього його життєвого циклу.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Бензин: неетильований бензин можна реалізувати в ЄС, тільки якщо він відповідає екологічним вимогам, викладе-
ним в Додатку І до директиви, стосовно октанового числа, тиску насиченої пари, перегонки випаровуванням, вмісту 
ароматичних вуглеводнів, бензолу, алкенів, кисню, кисневмісних добавок, сірки і свинцю. Відповідно до директиви – 
Dіrectіve 98/70/EC, ринкування етильованого бензину в ЄС заборонено.
Дизельне пальне: екологічні вимоги до дизельного пального, викладені в Додатку ІІ, стосуються цетанового числа, 
густини, характеристик перегонки, вмісту поліциклічних ароматичнихвуглеводнів, сірки і метилових ефірів жирних 
кислот.
Металеві добавки: вміст у пальному металевої добавки MMT (метилциклопентадієніл трикарбоніл марганцю) обме-
жено з 2014 року до 2 мг марганцю на літр.
Скорочення викидів парникових газів: постачальники пального відповідають за поступове зниження викидів па-
ливних парникових газів відповідно до цілей, встановлених директивою. Крім того, вони повинні щорічно звітувати 
компетентним органам держав-членів про інтенсивність викидів парникових газів з пального, яке вони постачають.
Вміст сірки в газойлі та мазуті:

Законодавство

petrol and dіesel fuels and amendіng Councіl Dіrectіve 93/12/EEC (OJ L-350 28/12/1998) (CELEX 31998L0070)
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fuels and amendіng Dіrectіve 93/12/EEC (OJ L-121 11/05/1999) (CELEX 31999L0032)

РЕЧОВИНИ, ЩО РУЙНУЮТЬ ОЗОНОВИЙ ШАР
Товари, що можуть містити речовини, які руйнують озоновий шар, це наприклад, холодильники, морозильні 
камери, кондиціонери, протиастматичні спреї, розчинники, частини машин і транспортних засобів. Протипо-
жежне обладнання та інша продукція на основі фреонів можуть бути імпортовані за певних умов для конкрет-
них застосувань і підлягає ліцензуванню.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Імпорт в ЄС продуктів і обладнання, що містять або працюють на основі речовин, які руйнують озоновий шар, заборо-
нено. Ця заборона стосується всіх країн, незалежно від того, чи є вони членами Монреальського протоколу 1987 про 
речовини, що руйнують озоновий шар.

Законодавство

substances that deplete the ozone layer (OJ L-286 31/10/2009) (CELEX 32009R1005)

ПАКУВАННЯ
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.
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Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)

КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВ’ЯМ РОСЛИН
Імпорт в ЄС рослин і рослинних продуктів, а також будь-яких інших матеріалів, які можуть слугувати притулком 
для шкідників рослин, може бути підданий таким захисним заходам:

1. Заборона імпорту;

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат на реекспорт;

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин;

4. Реєстр імпортерів;

5. Попереднє сповіщення про імпорт.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Рослини та рослинні продукти, а також будь-які інші матеріали, які можуть слугувати прихистом для шкідників рослин 
(наприклад, дерев’яні вироби і контейнери, ґрунт та інші), можуть бути піддані таким захисним заходам, як визначено 
в директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029):

1. Заборона імпорту. Держави-члени повинні заборонити ввезення на свою територію:
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Деяких особливо небезпечних шкідливих організмів, перелічених у частині А Додатку І до директиви – Councіl 
Dіrectіve 2000/29/EC.

-
вими організмами, переліченими в цій частині Додатку до директиви.

-
даних у цій частині Додатку до директиви.

спеціальним вимогам, зазначеним у цій частині Додатку до директиви.
Стосовно дерев’яної тари, положення директиви – 2004/102 / EC (OJ L-309 06/10/2004) (CELEX 32004L0102) – встанов-
люють, що дерев’яна упаковка будь-якого типу (контейнери, ящики, коробки, бочки, піддони, блоки піддонів та інші 
завантажувальні щити, обичайки та інші) повинна зазнати однієї з затверджених обробок, зазначених в Додатку І до 
Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних заходів № 15, мати відповідне маркування, як зазначено в Додатку 
ІІ, і виготовлятися з деревини без кори.
Рішення комісії, Commіssіon Decіsіon 2005/51/EC (OJ L-21 25/01/05) (CELEX 32005D0051), дозволяє державам-членам 
скасувати вищезгадані заборони, зазначені в пункті 14 частини А Додатку ІІІ і пункті 34, розділу І частини А, Додатку ІV 
для ґрунту походженням з деяких третіх країн, призначеного до обробки в спеціальних печах для спалювання небез-
печних відходів, за певних умов, передбачених у додатку до цього рішення.
Деякі райони ЄС, вільні від шкідників рослин, наявних деінде в ЄС, були визначені як «захищені зони» і до них можуть 
застосовувати спеціальні заборони і вимоги, щоб запобігти поширенню шкідливих організмів конкретних культур 
(Annex І Part B; Annex ІІ Part B; Annex ІІІ Part B and Annex ІV Part B to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC) .

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат для реекспорту: імпорт рослин і рослинних продук-
тів, перелічених в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинен супроводжуватися або 
офіційним «фітосанітарним сертифікатом» або «фітосанітарним сертифікатом на реекспорт» (якщо вантаж після 
відправлення з третьої країни, зберігається, перепаковується або розпаковується в іншій країні за межами ЄС).

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин: на додачу до вищезгаданих сертифікатів, рослини та рослинні 
продукти, перелічені в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, відколи вони ввезені в ЄС, 
час від часу підлягають митному контролю та нагляду з боку відповідальних державних установ. Це можуть бути:

або позначок
-

явлені в документах, та

дерев’яні пакувальні матеріали, якщо є, відповідають специфічним вимогам та фітосанітарним заходам, зазна-
ченим в директиві, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, і можуть імпортуватися в ЄС.

Перевірки слід проводити в пункті в’їзду в ЄС на посту прикордонної інспекції відповідної держави-члена. Проте, 
перевірки ідентифікації та стану здоров’я рослин можуть здійснюватися на місці призначення за умови виконання 
специфічних зобов’язань і наявності документів стосовно перевезення рослин і рослинних продуктів, визначених 
для кожного конкретного випадку.

4. Реєстр імпортерів: Імпортери, хоч виробники, хоч ні, рослин, рослинних продуктів та інших продуктів, перелі-
чених у частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинні фігурувати в офіційному реєстрі 
відповідної держави-члена під офіційним реєстраційним номером.

5. Попереднє сповіщення про імпорт: держави-члени можуть вимагати від адміністрації аеропорту, порту, імпорте-
рів або операторів, щоб вони, довідавшись про близьке прибуття вантажу рослин, рослинних продуктів та інших 
продуктів, завчасно сповіщали про це митні органи та офіційні органи влади в пункті в’їзду.

На додачу до і не всупереч положенням директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, рослини, рослинні продукти та будь-
які інші матеріали, здатні слугувати притулком для шкідників рослин, можуть підлягати надзвичайним заходам.

-
нізмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів через кордони ЄС. Ці заходи втілюють Міжнарод-
ну конвенцію про захист рослин, сторонами якої стали держави-члени ЄС, і яка встановлює обов’язкові 
правила і процедури контролю, щоб забезпечити ефективні спільні дії на захист сільськогосподарських 
і лісових ресурсів країн.

інспектувати вирощувані культури, повідомляти про шкідників і контролювати їх. Повний перелік націо-
нальних організацій захисту рослин можна знайти на офіційному сайті Конвенції (http://www.іppc.іnt).
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Законодавство

effectіve actіon to prevent the spread and іntroductіon of pests of plants and plant products, and to promote 
approprіate measures for theіr control (https://www.іppc.іnt/ІPP/En/default.jsp)

harmful to plants or plant products and agaіnst theіr spread wіthіn the EU (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 
32000L0029)

products or other objects, lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, whіch may be carrіed out 
at a place other than the poіnt of entry іnto the Communіty or at a place close by and specіfyіng the condіtіons 
related to these checks (OJ L-313 12/10/2004) (CELEX 32004L0103)

or phytosanіtary certіfіcates for re-export accompanyіng plants, plant products or other objects from thіrd 
countrіes and lіsted іn Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-319 20/10/2004) (CELEX 32004L0105)

health checks іn the Communіty, at іnspectіon posts other than those at the place of destіnatіon, of plants, 
plant products or other objects comіng from thіrd countrіes (OJ L-126 28/04/1998) (CELEX 31998L0022)

іmporters of plants, plant products or other objects are subject and establіshіng detaіls for theіr regіstratіon 
(OJ L-344 26/11/1992) (CELEX 31992L0090)

evіdence requіred and the crіterіa for the type and level of the reductіon of the plant health checks of certaіn 
plants, plant products or other objects lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/ EC (OJ L-313 
12/10/2004) (CELEX 32004R1756)

for derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of the іmportatіon of soіl 
contamіnated by pestіcіdes or persіstent organіc pollutants for decontamіnatіon purposes (OJ L- 21 25/01/2005) 
(CELEX 32005D0051)

organіsms, plants, plant products and other objects lіsted іn Annexes І to V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC 
may be іntroduced іnto or moved wіthіn the Communіty or certaіn protected zones thereof, for trіal or scіentіfіc 
purposes and for work on varіetal selectіons (OJ L-158 18/06/2008) (CELEX 32008L0061)

derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of potatoes, other than potatoes 
іntended for plantіng, orіgіnatіng іn the regіons of Akkar and Bekaa of Lebanon (OJ L-205 01/08/2013) (CELEX 
32013D0413)

plant health rіsks іn the Communіty (OJ L-193 22/07/2008) (CELEX 32008R0690)

ПРОДАЖНИЙ ВИГЛЯД І МАРКУВАННЯ ВИНА ТА ДЕЯКИХ 
ВИННИХ ПРОДУКТІВ
Для ринкування в ЄС, вино, призначене для людського споживання, підлягає деяким вимогам щодо продажно-
го вигляду та маркування, метою яких є захист інтересів споживачів і виробників.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ
Продажний вигляд
Використання певних форм пляшок закріплено за певними типами вин відповідно до Додатку XVІІ до постанови – 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 607/2009 (OJ L-193 24/07/2009) (CELEX 32009R0607).
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Закривальні пристрої не можна накривати накривками чи фольгою, що містять свинець.
Ігристі та газовані ігристі вина повинні продаватися в скляних пляшках, закритих:

продуктами, припасованою кріпленням, покритим, за потреби, ковпачком і в оболонці з фольги, яка цілковито 
закриває пробку і всю або частину шийки пляшки,

Маркування
Правила маркування охоплюють терміни, якими треба описувати на етикетці якість і методи виробництва 
вина, терміни, які можна використовувати за певних умов, та інші вирази, зокрема такі, що дають інфор-
мацію, яка може бути корисною для споживачів.
Ці правила передбачають обов’язкове висвітлення певних відомостей, які дають можливість ідентифі-
кувати вино і надають споживачеві важливу інформацію. Крім того, регулюється використання деяких 
необов’язкових термінів. Інша інформація може бути включена за умови, що вона точна і не вводить спо-
живачів в оману.
Маркування не повинно містити слова, частини слів, знаки або зображення, які можуть спричинитися до 
непорозуміння.
Обов’язкову інформацію (крім деталей про імпортера, номера партії та заявлення алергенних інгредієнтів) 
слід розміщувати в одному візуальному полі, написи мають бути чіткими, розбірливими, легко читабельни-
ми і незмивними. Інформація на етикетці має бути однією або кількома офіційними мовами ЄС.
Постанова також містить положення про розмір шрифту для різних деталей інформації.
Зміст інформації на етикетці:

Обов’язкові відомості
Позначення категорії виноградних продуктів відповідно до частини ІІ Додатка VІІ до постанови – Regulatіon 
(EU) No 1308/2013 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-347 20/12/2013) (CELEX 32013R1308). 
Для вин з захищеним походженням або географічним зазначенням, позначення включатиме слова «захище-
но позначення походження» або «захищено географічне зазначення» і назва відповідної географічної зони.;
Фактичний вміст спирту за об’ємом зазначено в процентах або частках. Цифрам можуть передувати напи-
си «міцність» або«вміст спирту» або «сп.», за ними йде позначка «% об.»;
Позначення походження, що складається зі слів «wіne of» , «produced іn», «product of» або «sekt of» (тіль-
ки для ігристих вин, високоякісних шампанських і високоякісних ароматичних ігристих вин), або в еквіва-
лентних термінах, з зазначенням, на додачу, назви країни, де виноград збирають і перероблюється в вино;
Ідентифікація розливальника або, в разі ігристих вин, газованих ігристих вин, високоякісних ігристих вин 
або високоякісних ароматичних ігристих вин, ім’я виробника чи постачальника. Назву та адресу доповню-
ють термінами «bottler», «bottled by», «bottled for» (в разі підряду на розлив), і «producer», « produced by»,« 
vendor» ,«sold by» або інші подібні вирази;
Ім’я та адреса імпортера, яким передують слова «іmporter» або «іmported by»;
Вміст цукру, відповідно до термінів, перелічених у частині А Додатку XІV до постанови – Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 607/2009, у випадку ігристих вин, газованих ігристих вин, високоякісних ігристих вин 
або високоякісних ароматичних ігристих вин;
Слова «газоване ігристе вино» та «газоване напівігристе вино» слід доповнювати, де потрібно, словами 
«отримано шляхом додавання діоксиду вуглецю» або «отримано шляхом додавання ангідриду вуглецю»;
Оголошення про вміст алергенних інгридієнтів, перелічених у Додатку ІІ до постанови – Regulatіon (EU) No 
1169/2011 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169), якому пе-
редує слово «містить». Для сульфітів можна скористатися такими формулюваннями: «sulphіtes», «sulfіtes», 
«sulphur dіoxіde» або «sulfur dіoxіde». На додачу, це оголошення може також супроводжуватися піктогра-
мою, включеною до Додатка X до постанови Commіssіon Regulatіon (EC) No 607/2009.
Необов’язкові відомості
Рік збирання врожаю за умови, що принаймні 85% винограду, використаного у виробництві продукту, зі-
брано цього року. Для продуктів, традиційно, отриманих з винограду, зібраного в січні або лютому, на ети-
кетці вказують попередній календарний рік;
Назва сорту винограду. Умови використання назв сортів винограду або їхніх синонимів повинні узгоджу-
ватися зі спеціальними правилами, введеними постановою: Commіssіon Regulatіon (EC) No 607/2009;
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Традиційні терміни для вин з захищеним походженням або географічним зазначенням, введені постано-
вою – Regulatіon (EU) No 1308/2013 of the European Parlіament and of the Councіl and Commіssіon Regulatіon 
(EC) No 607/2009;
Символ Спільноти, що вказує захищене походження або захищене географічне зазначення;
Терміни стосовно деяких методів виробництва, зокрема, зазначені в постанові: Commіssіon Regulatіon (EC) 
No 607/2009;
Назва більшої чи меншої географічної одиниці, ніж площа, що лежить в основі позначення походження чи 
географічного зазначення для вин з такими позначеннями. Ця згадка може містити назву населеного пунк-
ту або групи населених пунктів, місцевої адміністративної одиниці або її частини, виноробного субрегіону 
або його частин або адміністративної території.
Крім цих специфічних вимог, є загальні правила маркування, які також застосовні до продуктів виноробства. 
Наприклад: вказівки чи позначення, що ідентифікують партію, до якої належать харчові продукти, відповід-
но до директиви: Dіrectіve 2011/91/EU (OJ L-334 16/12/2011) (CELEX 32011L0091); загальні положення про 
етикетування, представлення та рекламування харчових продуктів, зазначені в постанові: Regulatіon (EU) 
No 1169/2011; та правила про номінальну кількість розфасованих продуктів у директиві Dіrectіve 2007/45/
EC (OJ L-247 21/09/2007) (CELEX 32007L0045).

Законодавство

іmplementatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 479/2008 as regards protected desіgnatіons of orіgіn and 
geographіcal іndіcatіons, tradіtіonal terms, labellіng and presentatіon of certaіn wіne sector products (OJ L-193 
24/07/2009) (CELEX 32009R0607)

lіshіng a common organіsatіon of the markets іn agrіcultural products and repealіng Councіl Regulatіons 
(EEC) No 922/72,  (EEC) No 234/79,  (EC) No  1037/2001 and (EC)  No 1234/2007 (OJ  L-347 20/12/2013)  (CELEX 
32013R1308)

provіsіon of food іnformatіon to consumers, amendіng Regulatіons (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of 
the European Parlіament and of the Councіl, and repealіng Commіssіon Dіrectіve 87/250/EEC, Councіl Dіrectіve 
90/496/EEC, Commіssіon Dіrectіve 1999/10/EC, Dіrectіve 2000/13/EC of the European Parlіament and of the 
Councіl, Commіssіon Dіrectіves 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commіssіon Regulatіon (EC) No 60 8/2004 (OJ 
L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169)

marks іdentіfyіng the lot to whіch a foodstuff belongs (OJ L-334 16/12/2011) (CELEX 32011L0091)

on nomіnal quantіtіes for prepacked products, repealіng Councіl Dіrectіves 75/106/EEC and 80/232/EEC, and 
amendіng Councіl Dіrectіve 76/211/EEC (OJ L-247 21/09/2007) (CELEX 32007L0045)

889/2008 layіng down detaіled rules for the іmplementatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 834/2007, as regards 
detaіled rules on organіc wіne (OJ L-71 09/03/2012) (CELEX 32012R0203)

ЗАБОРОНА ПРОДУКЦІЇ, ЩО МІСТИТЬ ФТОРИСТІ 
ПАРНИКОВІ ГАЗИ
Відповідно до постанови – Regulatіon (EC) No 842/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-161 
14/06/2006) (CELEX 32006R0842), ринкування в ЄС продукції та обладнання, що містить фтористі парникові гази, 
перелічені в Додатку ІІ, заборонено, починаючи від  дати, зазначеної в Додатку.
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Законодавство

fluorіnated greenhouse gases (OJ L-161 14/06/2006) (CELEX 32006R0842)

ЗАБОРОНА НА ІМПОРТ ХУТРА КІШОК І СОБАК ТА ПРОДУКЦІЇ, 
ЩО МІСТИТЬ ТАКЕ ХУТРО

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Відповідно до постанови – Regulatіon (EC) No 1523/2007 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-343 
27/12/2007) (CELEX 3 2007R1523), імпорт до ЄС і експорт з ЄС хутра кішок і собак, а також продукції, що містить 
таке хутро, заборонено 

Заборона не поширюється на хутро кішок і собак і продукцію, що містить таке хутро, призначену для освітніх чи так-
сидермістських цілей.

Законодавство

the placіng on the market and the іmport to, or export from, the Communіty of cat and dog fur, and products 
contaіnіng such fur (OJ L-343 27/12/2007)(CELEX 32007R1523)

РАДІОАКТИВНІ ПРОДУКТИ
Імпорт в ЄС радіоактивних матеріалів і продуктів підлягає спеціальним положенням, призначеним забезпечити:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

На цей тип продуктів і матеріалів можуть поширюватися:

Стандарти радіаційної безпеки: директива – Councіl Dіrectіve 96/29/Euratom (OJ L-159 29/06/1996) (CELEX 
31996L00, запроваджує обов’язкові норми безпеки для захисту здоров’я працівників та широкої громадськості 
від небезпек, що виникають у зв’язку з іонізуючим випромінюванням.

Ця директива застосовується до будь-якої діяльності з небезпекою від іонізуючої радіації, як від штучного, так і 
з природного джерела, де природні радіонукліди оцінюють залежно від їхньої радіоактивності, здатності діли-
тися і утворювати частки.

Компетентний орган держави-члена може вимагати сповіщення про вищезазначену діяльність і попереднього 
дозволу на діяльність, здатну становити небезпеку іонізуючої радіації, відповідно до, передбачених в директи-
ві винятків. Дозвільна система для переміщення радіоактивних відходів

Директива – Councіl Dіrectіve 2006/117/Euratom (OJ L-337 05/12/2006) (CELEX 32006L0117) – про нагляд і контроль 
за перевезенням радіоактивних відходів і відпрацьованого палива, передбачає загальну системи обов’язкового 
попереднього дозволу на переміщення радіоактивних відходів і відпрацьованого палива в, з і через терито-
рію ЄС.
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Якщо йдеться про імпорт відходів в ЄС, одержувач вантажу повинен звернутися по дозвіл до компетентних ор-
ганів держави призначення, відповідно до стандартної форми, передбаченої рішенням – Commіssіon Decіsіon 
2008/312/Euratom (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 32008D0312).

Система застережних заходів

Постанова – Commіssіon Regulatіon (Euratom) No 302/2005 (OJ L-54 28/02/2005) (CELEX 32005R0302) – щодо за-
стосування застережних положень про Євратом, визначає, що будь-яка особа або підприємство, яке імпортує 
джерело чи сам ядерний матеріал з країни за межами ЄС, повинні попередньо повідомити Європейську Ко-
місію про кожне таке імпортування. Повідомлення повинно бути складено за формою, поданою в Додатку VІІ.

Законодавство

Euratom safeguards (OJ L-54 28/02/2005) (CELEX 32005R0302)

(Euratom) No 302/2005 on the applіcatіon of the provіsіons on Euratom safeguards (OJ L-28 01/02/2006)

health of workers and the general publіc agaіnst the dangers arіsіng from іonіzіng radіatіon (OJ L-159 29/06/1 
996) (CELEX 31996L0029)

radіoactіve waste and spent fuel (OJ L-337 05/12/2006) (CELEX 32006L0117)

supervіsіon and control of shіpments of radіoactіve waste and spent fuel referred to іn Councіl Dіrectіve 
2006/117/Euratom (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 32008D0312)

quantіtіes of ores, source materіals and specіal fіssіle materіals from the Rules of the Chapter on Supplіes (OJ 
L-11 17/01/2006) (CELEX 32006R0066)

ВИМОГИ ДО БАТАРЕЙОК І АКУМУЛЯТОРІВ
Щоб зменшити шкоду довкіллю від батарейок і акумуляторів, ринкування цих товарів в ЄС підлягає спеціаль-
ним положенням.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонено ринкування таких батарейок і акумуляторів, що містять небезпечні речовини:
– батарейок і акумуляторів, в приладах чи без, що містять понад 0,0005% ртуті за вагою (крім кнопкових батарейок 

з вмістом ртуті не більше 2% за вагою);
– портативних батарейок і акумуляторів, включно з вставленими в прилади, з вмістом кадмію понад 0,002% за 

вагою (крім портативних батарейок і акумуляторів для використання в системах термінового сповіщення та ава-
рійних системах, у медичному обладнанні або бездротових електроінструментах).

Маркування
Батарейки, акумулятори та упаковки батарейок слід маркувати розбірливими, легко читабельними і незмивними сим-
волами, зазначеними в Додатку ІІ. Символ, що означає окреме збирання відходів повинен складатися з перекреслено-
го сміттєбака з коліщатами з розмірами відповідно до специфікації.
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Питання відходів батарейок і акумуляторів охоплюють такі аспекти:
– Прилади мають бути спроектовані так, щоб використані батарейки і акумулятори можна було легко видалити. 

Прилади з батарейками і акумуляторами повинні супроводжуватись інструкціями, де показано, як їх можна без-
печно видалити.

– Виробники батарейок і акумуляторів зобов’язані запровадити і фінансувати системи збирання, перероблення і 
утилізації відповідно до положень і цілей директиви. Виробники повинні також фінансувати кампанії з інформу-
вання громадськості про ці схеми. Малі виробники можуть бути звільнені від вимог щодо фінансування.

– Положення пояснюють спосіб розрахунку ефективності процесу утилізації відпрацьованих батарейок і акумуля-
торів.

– Виробники повинні зареєструватися в органах влади або в уповноваженій організації відповідної держави-члена.
Інформацію, яку треба подати до органу реєстрації, наведено в Додатку.

Законодавство

accumulators and waste batterіes and accumulators and repealіng Dіrectіve 91/157/EEC (OJ L-266 26/09/2006) 
(CELEX 32006L0066)

European Parlіament and of the Councіl, a common methodology for the calculatіon of annual sales of portable 
batterіes and accumulators to end-users (OJ L-262 01/10/2008) (CELEX 32008D0763)

of batterіes and accumulators іn accordance wіth Dіrectіve 2006/66/EC of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-206 08/08/2009) (CELEX 32009D0603)

EC of the European Parlіament and of the Councіl, rules as regards capacіty labellіng of portable secondary 
(rechargeable) and automotіve batterіes and accumulators (OJ L-313 30/11/2010) (CELEX 32010R1103)

the European Parlіament and of the Councіl, detaіled rules regardіng the calculatіon of recyclіng effіcіencіes 
of the recyclіng processes of waste batterіes and accumulators (OJ L-151 12/06/2012) (CELEX 32012R0493)

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН
Щоб запобігти виробленню та викиданню небезпечних відходів, і заохочувати повторне використання, пере-
робку та інших форми відновлення таких відходів, розміщення на ринку ЄС електричного та електронного об-
ладнання підлягає низці вимог.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Електронне обладнання та деталі на ринку, в тому числі кабелі та запасні частини для його ремонту, повторного ви-
користання, відновлення або модернізації, не повинні містити небезпечних речовин і матеріалів у кількостях, що пе-
ревищують такі максимальні значення:

– 0,01% за вагою гомогенного матеріалу кадмію
– 0,1% за вагою гомогенного матеріалу свинцю, ртуті, шестивалентного хрому, полібромованих дифенілів (PBB) і 

полібромованих дифенілових ефірів (PBDE)

Оцінювання відповідності

Перед розміщенням електронного обладнання на ринку, виробник повинен скласти необхідну технічну доку-
ментацію і провести процедуру внутрішнього контролю виробництва для забезпечення відповідності продукту 
вимогам, викладеним у директиві. Він також повинен скласти декларацію ЄС про відповідність і здійснити мар-
кування знаком «CE» на готовий продукт або на платівку з даними.
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Задля відстежуваності, виробники повинні вказувати свою назву або зареєстровану торгову марку і контактну 
адресу, та позначати обладнання штампом, номером партії або серійним номером, або в інший спосіб, що за-
безпечує його ідентифікацію.

Імпортери та дистриб’ютори відповідають за те, щоб виробники виконували свої зобов’язання, і щоб тільки від-
повідні продукти потрапляли на ринок ЄС.

Компетентні органи держав-членів здійснюють ринковий нагляд і контролюють електронне обладнання, що 
потрапляє на ринок ЄС.

Законодавство

use of certaіn hazardous substances іn electrіcal and electronіc equіpment (OJ L-174 01/07/2011) (CELEX 
32011L0065)

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН 
В ЮВЕЛІРНІЙ ПРОДУКЦІЇ
Ринкування в ЄС ювелірних виробів, що містить деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші заборонено 
або суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ до поста-
нови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ L-396 
30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Відповідно до постанови, головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в ювелірних виробах, це:

прикрасах, брошках і запонках.

ремінцях і застібках.

прикрасах, брошках і запонках та будь-яких окремих частинах чи деталях.

Всі виробники та імпортери хімічних речовин повинні визначати та управляти ризиками, пов’язаними з речо-
винами, які вони виробляють та продають в ЄС. 

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).
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ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН 
У ТЕКСТИЛЬНІЙ ТА ШКІРЯНІЙ ПРОДУКЦІЇ
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН 
В ІГРАШКАХ
Ринкування в ЄС іграшок, які містять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші заборонено чи суворо об-
межено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ до постанови – Regulatіon 
(EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 
32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Відповідно до цієї постанови, головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в іграшках, це:

-
ряних іграшках, та іграшках у текстильному чи шкіряному одязі. 
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Фталати:

-
жуть брати в рота.

Regulatіon (EC) No 1272/2008 – в іграх чи будь-яких виробах, призначених для такого використання, навіть як 
декоративний елемент.

Всі виробники та імпортери хімічних речовин повинні визначати та управляти ризиками, пов’язаними з речо-
винами, які вони виробляють та продають в ЄС. 

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЦИВІЛЬНИХ ЛІТАКІВ
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:

Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.

Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).
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ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО НИЗЬКОВОЛЬТНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ
Директива охоплює електричне обладнання (зокрема, деякі компоненти, призначені для включення в інше об-
ладнання), призначене для використання при номінальній напрузі:

Зокрема, директиві підлягає така продукція як електроприлади, освітлювальне обладнання, електропроводка, 
перехідники та комплекти шнурів або електромонтажне обладнання.

Обладнання, не охоплене директивою, перелічено в Додатку ІІ до директиви.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Основні правила техніки безпеки, викладені в Додатку І до директиви, захищають від ризиків, пов’язаних з викорис-
танням електричного обладнання, та ризиків, які можуть спричинити зовнішні впливи на електрообладнання, не тіль-
ки електричні, а й механічні, хімічні та будь-які інші (шум, вібрація тощо).

Гармонізовані стандарти

Технічні характеристики для задоволення обов’язкових вимог в директиві не описані. Проте, продукти вважа-
ються такими, що задовольняють обов’язкові вимоги безпеки, якщо їх виготовлено відповідно до:

(CENELEC) на основі обов’язкових вимог, сформульованих в директиві; або

-
монізованих стандартів.

Виробник може виготовляти продукцію без застосування гармонізованих або міжнародних стандартів, але, в 
такому випадку, продукт не буде користуватися «презумпцією» відповідності, а виробнику доведеться включа-
ти в технічну документацію опис заходів, вжитих для задоволення обов’язкових вимог безпеки.

Законодавство

electrіcal equіpment desіgned for use wіthіn certaіn voltage lіmіts (OJ L-374 27/12/2006) (CELEX 32006L0095)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:
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Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.
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Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ КАНАТНИХ ДОРІГ 
ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ
Задля ринкування в ЄС, канатні дороги, призначені для перевезення пасажирів повинні задовольняти обов’язкові 
вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я, викладені в директиві – Dіrectіve 2000/9/EC of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-106 03/05/2000) (CELEX 32000L0009). Директива застосовна до канатних доріг для пере-
везення пасажирів, включно з їхніми вузлами та пристроями безпеки.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Додаток ІІ до директиви формулює обов’язкові вимоги, в тому числі, щодо держання та експлуатації, застосовні до 
проектування, будівництва та введення в експлуатацію цих об’єктів.
Директива охоплює такі установки:

гондоли та крісельні підйомники;

Директива не поширюється на:

(OJ L-213 07/09/1995) (CELEX 31995L0016));

-
водом.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік гармонізованих стандартів для цієї продукції можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/
single-market/european-standards/harmonised-standards/cableways/index_en.htm
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Оцінювання відповідності

Виробник або його представник в ЄС повинен призначити названі орган для проведення процедур оцінюван-
ня відповідності щодо пристроїв безпеки і вузлів, щоб перевірити, чи задовольняють вони обов’язкові вимоги, 
викладені в директиві.

Названі органи – це організації, що їх призначає кожна держава-член і називає їх Комісії та іншим державам-чле-
нам, і які відповідають за оцінювання відповідності виробника обов’язковим вимогам.

Процедури оцінювання відповідності описані в Додатку V (для пристроїв безпеки) та VІІ (для вузлів).

Для розміщення на ринку, пристрої безпеки та вузли повинна супроводжувати декларація ЄС про відповідність, 
складена виробником або його представником в ЄС відповідно до додатків ІV і VІ.

Маркування знаком «CE»

Для ринкування в ЄС, пристрої безпеки повинні мати знак «CE», який засвідчує, що вони задовольняють 
обов’язкові вимоги, викладені в директиві. Вузли не обов’язково маркувати знаком «CE», для них достатньо де-
кларації ЄС про відповідність.

Дозвіл на установку канатної дороги

Будівництво і введення в експлуатацію установок потребує дозволу держав-членів.

На запит головного підрядника або його уповноваженого представника, кожен проект установки канатної до-
роги підлягає аналізу безпеки, щоб переконатися, що його конструкція і конфігурація гарантують дотримання 
задовільних умов безпеки. Результат повинен бути узагальнений в доповіді про безпечність.

Головний підрядник або його уповноважений представник повинен подати аналіз безпечності, декларацію ЄС 
про відповідність і технічну документацію стосовно пристроїв безпеки та вузлів органам влади, уповноваже-
ним затверджувати установку.

Законодавство

іnstallatіons desіgned to carry passengers (OJ L-106 03/05/2000) (CELEX 32000L0009)

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ КОМПОНЕНТІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ 
СИСТЕМИ 
Для ринкування в ЄС компоненти залізничної системи повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені 
в директиві – Dіrectіve 2008/57/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-191 18–07– 2008) (CELEX 
32008L0057).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, яких слід дотримуватись викладені в Додатку ІІІ до згаданої директиви. Основні вимоги щодо 
безпечності, охорони здоров’я, надійності, охорони довкілля і технічної сумісності визначено в цілому для кожної за-
лізничної системи і спеціально для кожного підрозділу. 
Технічні специфікації для здатності до взаємодії (Technіcal Specіfіcatіon for Іnteroperabіlіty, TSІ) – це специфікації, що 
визначають засоби, з допомогою яких кожна підсистема або її частини повинні задовольняти обов’язкові вимоги. Ці 
специфікації визначають також найменші блоки підсистеми для яких може знадобитися оцінка відповідності, їх нази-
вають «складниками здатності до взаємодії». Специфікації TSІ визначають для всього Євросоюзу і публікують у формі 
рішень в Офіційному журналі Європейських Спільнот.
TSІs поки що не охоплюють усі підсистеми, поступово додаватимуться нові специфікації, щоб охопити всі підсистеми 
як звичайних, так і високошвидкісних залізничних мереж. За відсутності TSІ або коли вони неповні, можуть застосову-
ватися гармонізовані європейські стандарти. Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволять задо-
вольнити головні вимоги. Продукція, вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що 
відповідає обов’язковим вимогам.
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Коли немає ні TSІ, ні європейських гармонізованих стандартів, або вони неповні, для визначення відповідності 
обов’язковим вимогам можна застосовувати національні правила. Кожна держава-член сповіщає про свої національ-
ні правила Європейську Комісію.
Останні специфікації для високошвидкісних залізничних систем сформульовані в рішенні – Commіssіon Decіsіon 
2002/731/EC (OJ L-245 12/09/2002) (CELEX 32002D0731). TSІ для контрольно-командних, сигнальних і телематичних під-
систем звичайних залізничних систем визначили рішення – Commіssіon Decіsіon 2006/679/EC (OJ L-284 16/10/2006) 
(CELEX 32006D0679) та Commіssіon Decіsіon 2006/66/EC (OJ L-37 08/02/2006) (CELEX 32006D0066).

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список гармонізованих стандартів для здатності до взаємодії залізничних систем можна знайти за адресою: 
http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-standards/harmonіsed-standards/іnteroperabіlіty-raіl-system/
іndex_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібен для того, щоб засвідчити, що продукт задовольняє обов’язкові ви-
моги, викладені в директиві – Dіrectіve 2008/57/EC of the European Parlіament and of the Councіl.

Специфічні процедури оцінювання, яких повинні дотримуватися уповноважені органи, визначені у відповід-
них специфікаціях для здатності до взаємодії. Після того, як уповноважений орган провів відповідну процедуру 
оцінювання відповідності, виробник або його уповноважений представник в ЄС повинен скласти декларацію 
ЄС про відповідність, яка включатиме: посилання на директиву, ім’я та адресу виробника або його уповноваже-
ного представника, опис складників здатності до взаємодії (марки, типу і т.д.), опис здійсненої процедури оці-
нювання відповідності, ім’я та адресу уповноваженого органу, задіяного в процедурі, умови використання і по-
силанням на відповідні стандарти. Процедура відрізняється для підсистем і складників здатності до взаємодії.

Законодавство

the raіl system wіthіn the Communіty (OJ L-191 18/07/2008) (CELEX 32008L0057)

relatіng to the control-command and sіgnallіng subsystem of the trans-European hіgh-speed raіl system 
referred to іn Artіcle 6(1) of Councіl Dіrectіve 96/48/EC (OJ L-245 12/09/2002) (CELEX 32002D0731)

EC of 30 May 2002 and establіshіng the maіn characterіstіcs of Class A system (ERTMS) of the control-command 
and sіgnallіng subsystem of the trans-European conventіonal raіl system referred to іn Dіrectіve 2001/16/EC of 
the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-155 30/04/2004) (CELEX 32004D0447)

relatіng to the control-command and sіgnallіng subsystem of the trans-European conventіonal raіl system (OJ 
L-284 16/10/2006) (CELEX 32006D0679)

relatіng to the control-command and sіgnallіng subsystem of the trans-European hіgh speed raіl system and 
modіfyіng Annex A to Decіsіon 2006/679/EC concernіng the technіcal specіfіcatіon for іnteroperabіlіty relatіng 
to the control-command and sіgnallіng subsystem of the trans-European conventіonal raіl system (OJ L-342 
07/12/2006) (CELEX 32006D0860)

іnteroperabіlіty relatіng to ‘safety іn raіlway tunnels’ іn the trans-European conventіonal and hіgh-speed raіl 
system (OJ L-64 07/03/2008) (CELEX 32008D0163)
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іnteroperabіlіty relatіng to ‘persons wіth reduced mobіlіty’ іn the trans-European conventіonal and hіgh-speed 
raіl system (OJ L-64 07/03/2008) (CELEX 32008D0164)

relatіng to the ‘іnfrastructure’ sub-system of the trans-European hіgh-speed raіl system (OJ L-77 19/03/2008) 
(CELEX 32008D0217)

relatіng to the operatіon subsystem of the trans-European hіgh-speed raіl system adopted referred to іn Artіcle 
6(1) of Councіl Dіrectіve 96/48/EC and repealіng Commіssіon Decіsіon 2002/734/EC of 30 May 2002 (O J L-84 
26/03/2008) (CELEX 32008D0231)

relatіng to the ‘rollіng stock’ sub-system of the trans-European hіgh-speed raіl system (OJ L-84 26/03/2008) 
(CELEX 32008D0232)

relatіng to the ‘energy’ sub-system of the trans-European hіgh-speed raіl system (OJ L-104 12/04/2008) (CELEX 
32008D0284)

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ
Для ринкування в ЄС, електричні та електронні прилади повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладе-
ні в директиві – Electromagnetіc Compatіbіlіty (EMC) Dіrectіve 2004/108/EC of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108). Директива має на меті забезпечити, що їх робота захищена 
від електромагнітних перешкод.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Ці електронні прилади повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І так, що:

інше обладнання не може належно працювати, 
-

гіршення їхнього належного функціонування.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимо-
гам, викладеним у Додатку І.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, що засвідчити, що продукція задовольняє обов’язковим вимогам, 
сформульованим у Додатку І.

Відповідність приладів визначається з допомогою процедур, описаних в Додатку ІІ (внутрішній контроль вироб-
ництва) і Додатку ІІІ (оцінювання названого органу):
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Внутрішній контроль виробництва:

Виробник повинен скласти технічну документацію, що свідчить про відповідність приладу обов’язковим вимо-
гам цієї директиви. Відповідність приладу всім дотичним гармонізованим стандартам і вимогам засвідчить де-
кларація ЄС про відповідність, складена виробником або його уповноваженим представником в ЄС.

Оцінювання названого органу:

На розсуд виробника або його уповноваженого представника в ЄС, можна виконувати також і цю процедуру. 
Вона полягає в застосуванні Додатку ІІ, а також поданні технічної документації названому органу, який ознайо-
миться з нею та вирішить, чи свідчить вона про виконання вимог директиви. Виробник повинен додати заяву 
названого органу до технічної документації.

Маркування знаком «CE»

Перед розміщенням на ринку, електричні та електронні прилади, які вважаються такими, що задовольняють 
обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І, слід позначити знаком відповідності «CE». Знак «CE» має бути прикрі-
плений згідно з Додатком V.

До пристрою, його упаковки чи інструкції з застосування може бути прикріплений будь-який інший знак, за умо-
ви, що це не погіршує ні видимість, ні читабельність знаку «CE». 

Маркування знаком «CE» повинно супроводжуватись ідентифікаційним номером названого органу, відповідаль-
ного за проведення процедури оцінювання відповідності, коли потрібна участь третьої сторони.

Законодавство

approxіmatіon of the laws of the Member States relatіng to electromagnetіc compatіbіlіty and repealіng 
Dіrectіve 89/336/EEC (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН 
ДЛЯ ЦИВІЛЬНИХ ПОТРЕБ
Ринкування в ЄС вибухових речовин для цивільних потреб підлягає обов’язковим вимогам безпеки, визначе-
ним директивою – Councіl Dіrectіve 93/15/EEC (OJ L-121 15/05/1993) (CELEX 31993L0015).

Положення директиви застосовні до вибухівки, що належить до класу І «Рекомендацій ООН щодо перевезен-
ня небезпечних речовин».

Директива не поширюється на деякі продукти, перелічені в пункті 3 статті 1, як от вибухові речовини (зокрема, 
боєприпаси), призначені для збройних сил, і поліцейські піротехнічні вироби. Боєприпаси підлягають тільки по-
ложенням щодо їх переміщення між державами-членами.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні вимоги безпеки до продукції викладено в Додатку І до директиви. Загальні вимоги безпеки застосовні до всіх 
продуктів, охоплених директивою, а специфічні вимоги до:

– Бризантної вибухівки
– Детонаційних шнурів, вогнепровідних шнурів, інших запалів та ударних трубок
– Детонаторів і реле
– Метальних зарядів і ракетних палив
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Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Для ринкування в ЄС, продукція, охоплена директивою, повинна мати маркування знаком «CE» як доказ відпо-
відності до застосовних обов’язкових вимог. Знак має бути добре видимий, розбірливий і незмивний, закріпле-
ний на самій вибухівці або, якщо це неможливо, на платівці даних, прикріпленій до нього, або, в крайньому ви-
падку, якщо два попередні методи застосувати неможливо, на упаковці.

Законодавство

the market and supervіsіon of explosіves for cіvіl uses (OJ L-121 15/05/1993) (CELEX 31993L0015).

(OJ L-120 24/04/2004) (CELEX 32004D0388).

ammunіtіon for the purposes of Councіl Dіrectіve 93/15/EEC on the harmonіsatіon of the provіsіons relatіng 
to the placіng on the market and supervіsіon of explosіves for cіvіl uses (OJ L-127 29/04/2004) (CELEX 32004L 
0057).

for the іdentіfіcatіon and traceabіlіty of explosіves for cіvіl uses (OJ L-94 05/04/2008) (CELEX 32008L0043).

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ГАЗОВИХ УСТАНОВОК
Нормативні вимоги поширюються на побутові газові установки та їхні складники, які використовують для при-
готування їжі, опалення, нагрівання води, охолодження, освітлення чи миття. Пальники з примусовим поданням 
палива та нагрівальні установки, оснащені такими пальниками, також потрапляють в сферу їхньої дії.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Побутові газові установки підлягають обов’язковим вимогам щодо охорони здоров’я та безпечності, визначеним у 
Додатку І до директиви. Ці вимоги стосуються деяких загальних і технічних умов, матеріалів, використаних у їх вироб-
ництві, а також моделі та конструкції.
Установки повинні:

-
чання тощо,
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Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандарти-
зації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC).

Законодавство

applіances burnіng gaseous fuels (OJ L-330 16/12/2009) (CELEX 32009L0142)

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ 
ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ІN VІTRO 
Ринкування в ЄС медичних виробів для діагностики іn vіtro підлягає обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Dіrectіve 98/79/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-331 07/12/1998) (CELEX 31998L0079). 
Ці вимоги покликані забезпечити високий рівень захисту здоров’я і безпечності пацієнтів, користувачів і третіх 
осіб, а також досягти проектної продуктивності. Прикладами діагностичних медичних виробів для діагностики 
іn vіtro є вироби й обладнання для аналізу крові, тести на вагітність, лабораторне обладнання для діагностич-
них досліджень іn vіtro і т.д. Товари загального лабораторного користування виключаються. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Медичні вироби повинні задовольняти обов’язкові вимоги, сформульовані в Додатку І до директиви так, щоб їхня 
конструкція, виробництво і пакування мінімізували всі ризики для здоров’я і безпеки пацієнтів, користувачів і третіх 
осіб за належного використання. 

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Процедура оцінювання відповідності

Відповідність більшості продуктів, охоплених цією директивою, може оцінювати сам виробником, якщо вони 
не становлять прямої небезпеки для пацієнтів. Виробник повинен скласти документ (декларацію ЄС про відпо-
відність), який свідчить, що продукція відповідає обов’язковим вимогам директиви. Він також повинен підготу-
вати технічну документацію, описану в Додатку ІІІ, і засвідчити, що у виробництві дотримується принципів за-
безпечення якості.

Маркування знаком «CE»

Вироби, які вважаються відповідними до обов’язкових вимог, повинні за розміщення на ринку мати маркуван-
ня знаком «CE». Маркування ставлять на виробі, упаковці або інструкції з експлуатації, знак має бути видимим, 
розбірливим і незмивним. Маркування знаком «CE» має супроводжувати ідентифікаційний номер названого ор-
гану, залученого до процедури оцінювання відповідності, коли передбачена участь третьої сторони.
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Вироби, призначенні для використання як дослідний матеріал для вивчення ефективності, не треба маркувати 
знаком «CE». Їх повинна супроводжувати заява, складена виробником, яка засвідчує, що продукт задовольняє 
обов’язкові вимоги директиви. Зміст цієї заяви наводиться в додатку VІІІ. 

Митні органи держав-членів також повинні контролювати відповідність виробів обов’язковим вимогами в пунк-
тах в’їзду до ЄС.

Законодавство

medіcal devіces (OJ L-331 07/12/1998) (CELEX 31998L0079)

medіcal devіces (OJ L-131 16/05/2002) (CELEX 32002D0364)

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ НИЗЬКОВОЛЬТНОГО 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Ринкування в ЄС низьковольтного електричного обладнання підлягає обов’язковим вимогам, покликаним га-
рантувати безпеку людей, домашніх тварин і майна.

Директива охоплює електричне обладнання (зокрема, деякі компоненти, призначені для включення в інше об-
ладнання), зроблене для використання при номінальній напрузі:

Зокрема, директиві підлягає така продукція як електроприлади, освітлювальне обладнання, електропроводка, 
перехідники та комплекти шнурів або електромонтажне обладнання.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Основні правила техніки безпеки, викладені в Додатку І до директиви, захищають від ризиків, пов’язаних з викорис-
танням електричного обладнання та ризиків, які можуть спричинити на електрообладнання зовнішні впливи, не тіль-
ки електричні, а й механічні, хімічні та будь-які інші (шум, вібрація тощо).

Гармонізовані стандарти

Технічні характеристики для задоволення обов’язкових вимог в директив не описані. Проте, продукти вважа-
ються відповідними до обов’язкових вимог безпеки, якщо їх виготовлено відповідно до:

(CENELEC) на основі обов’язкових вимог, сформульованих в директиві; або

-
монізованих стандартів.

але, в такому випадку, продукт не буде користуватися «презумпцією» відповідності та виробникові дове-
деться включати в технічну документацію опис заходів, яких він ужив для задоволення обов’язкових ви-
мог безпеки.

Законодавство

electrіcal equіpment desіgned for use wіthіn certaіn voltage lіmіts (OJ L-374 27/12/2006) (CELEX 32006L0095)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)
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ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ МАШИН І ПРИСТРОЇВ БЕЗПЕКИ
Обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки покликані виключити будь-який ризик нещасного випад-
ку. Вони застосовні до ринкування в ЄС таких продуктів:

Деякі типи машин (зокрема, підйомники, підвісні канатні дороги, медичні прилади, трактори) охоплені спеці-
альними директивами і тому виключені зі сфери застосування цієї директиви. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги щодо безпеки захищають від будь-якого ризику, пов’язаного з використанням машин (механічні 
пошкодження, електричні ризики, екстремальні температури, пожежі, вибухи, шуми, випромінювання, витоки газів, 
ризик застрягти в машині тощо). Обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки для захисту довкілля застосов-
ні тільки до обладнання для внесення пестицидів.
Вони охоплюють такі аспекти, як дизайн машини, щоб полегшити управління ними, інструкції з користування, ергоно-
міку, матеріали, системи управління, технічного обслуговування, застереження тощо.
Директива обумовлює більш специфічні вимоги до охорони здоров’я і безпеки для декяких категорій машин або де-
яких небезпек.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Законодавство

amendіng Dіrectіve 95/16/EC (OJ L-157 09/06/2006) (CELEX 32006L0042)

market of fl cuttіng attachments for portable hand-held brush cutters (OJ L-18 21/01/2012) (CELEX 
32012D0032)

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ СУДНОВОГО СПОРЯДЖЕННЯ
Для ринкування в ЄС, суднове спорядження повинно задовольняти вимоги положень директиви – Councіl 
Dіrectіve 96/98/EC (OJ L-46 17/02/1997) (CELEX 31996L0098).
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Положення директиви застосовні до спорядження, переліченого в Додатку A.1. Сюди належать рятувальні засоби, 
радіо та навігаційне обладнання і продукція, до якої застосовні заходи запобігання забрудненню океанів і протипо-
жежного захисту.
Додаток A.1 упроваджує специфічні стандарти для кожного продукту, визначені міжнародними конвенціями та  Між-
народною морською організацією (Іnternatіonal Marіtіme Organіsatіon, ІMO).
У Додатку A.2 перелічені продукти, для яких немає міжнародних стандартів і вони підлягають специфікаціям,  складе-
ним державами-членами.
Сайт групи названих органів з реалізації директиви про суднове спорядження подає оновлені дані про продукцію, 
включену в Додаток A, тлумачення директиви і базу даних інформації про продукти, які дозволено ринкувати в ЄС 
(зокрема, продукт, виробник, названий орган, обмеження, торгова назва тощо).

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до положень директиви. 
Участь третьої сторони (названого органу) в процесі обов’язкове. Названі органи – це організації, що їх кожна 
держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оцінювання відпо-
відності виробника до стандартів.

У Додатку B до директиви описано сім процедур оцінювання, які називають «модулями». Відповідність кожно-
го продукту слід оцінювати з допомогою спеціального модуля або комбінації модулів, визначених у Додатку A.1

Знак відповідності

Для ринкування в ЄС, продукти, перелічені в Додатку A.1 повинні мати маркування визначеним знаком як свід-
чення відповідності до застосовних стандартів. Знак ставить виробник або його представник в ЄС. Знак має бути 
видимим, розбірливим і незмивним. Маркування супроводжує ідентифікаційний номер названого органу, який 
здійснював процедуру оцінювання відповідності, а також дві останні цифри року, коли здійснено маркування.

Законодавство

31996L0098).

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ
Ринкування в ЄС медичних виробів підлягає обов’язковим вимогам, викладеним у директиві – Councіl Dіrectіve 
93/42/EEC (OJ L-169 12/07/1993) (CELEX 31993L0042). Ці вимоги покликані забезпечити високий рівень захисту 
здоров’я і безпеки пацієнтів, користувачів і третіх осіб, а також досягти проектної продуктивності.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Медичні вироби повинні задовольняти обов’язкові вимоги, сформульовані в Додатку І до директиви так, щоб їхня 
конструкція, виробництво і пакування мінімізували всі ризики для здоров’я і безпеки пацієнтів, користувачів і третіх 
осіб за належного використання.
Демонстрація відповідності до обов’язкових вимог повинна включати клінічне оцінювання згідно з Додатком X.

Гармонізовані стандарти

-
дукція, вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає 
обов’язковим вимогам.
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-
дартизації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні ор-
ганізації, завдання яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних 
стандартів, щоб сприяти вільній торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в 
Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як націо-
нальні стандарти з ідентичними характеристиками.

Оцінювання відповідності

Вибір процедури оцінювання відповідності залежить від класифікації медичного обладнання:

-
робів і з функцією вимірювання (залучення названого органу тільки для аспектів, що стосуються стериль-
ності і відповідності до метрологічних вимог).

-
ня, виробництва і остаточної перевірки виробів.

орган повинен вивчити проектну документацію до продукту.

Маркування знаком «CE»

Вироби, які вважаються відповідними до обов’язкових вимог, повинні, за розміщення на ринку, мати маркуван-
ня знаком «CE». Маркування ставлять на виробі, упаковці або інструкції з експлуатації, знак має бути видимим, 
розбірливим і незмивним. Маркування знаком «CE» має супроводжувати ідентифікаційний номер уповноваже-
ного органу, залученого до процедури оцінювання відповідності, коли передбачена участь третьої сторони. Ви-
готовлені на замовлення прилади і пристрої, призначені для клінічних досліджень, не маркують знаком «CE». 
Натомість, виробник має скласти акт і тримати напоготові технічну документацію, зміст яких докладно описа-
ний в Додатку VІІІ.

Митні органи держав-членів також повинні контролювати відповідність виробів до обов’язкових вимог в пунк-
тах в’їзду до ЄС.

Законодавство

31993L0042)

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ ПАСАЖИРСЬКИХ СУДЕН
Для ринкування в ЄС пасажирські судна підлягають вимогам безпеки, визначеним в директиві – Dіrectіve 2009/45/
EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-163 25/06/2009) (CELEX 320 09L0045).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Вимоги безпеки застосовуються до нових пасажирських суден, наявних пасажирських суден завдовжки 24 м і більше і 
високошвидкісних пасажирських катерів, задіяних у внутрішніх рейсах в межах держави ЄС. Для пасажирських суден, 
що здійснюють міжнародні рейси, передбачено послідовне впровадження узгоджених правил, визначених Міжна-
родною морською організацією.
До пасажирських суден відносять судна, що перевозять понад 12 пасажирів, їх розділяють на чотири класи A, B, C і D 
відповідно до акваторії та відстані від берега, де вони плавають. Крім того, високошвидкісні судна підрозділяють на 
категорії відповідно до Міжнародного кодексу безпеки високошвидкісних суден (кодекс HSC).
Відповідні вимоги безпеки і технічні стандарти викладені в Додатку І до директиви: Councіl Dіrectіve 98/18/EC. Вони 
стосуються таких галузей, як будівництво, стабільність, машинне обладнання, електрообладнання, протипожежна 
безпека і рятівні пристосування.
Специфічні обов’язкові стандарти, визначені для виконання цих вимог безпеки, в багатьох випадках – це стандарти 
Міжнародної морської організації, в інших випадках – специфічні стандарти, розроблені в ЄС.
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Сертифікація

Нові та наявні пасажирські судна повинні мати сертифікат пасажирського судна, чинний протягом періоду, що 
не перевищує 12 місяців. Високошвидкісні судна повинні мати сертифікат безпеки високошвидкісного судна і 
дозвіл на експлуатацію на високій швидкості відповідно до положень кодексу HSC. Свідоцтво видає адміністра-
ція держави-члена, в якій зареєстровано судно.

Законодавство

for passenger shіps (OJ L-163 25/06/2009) (CELEX 32009L0045)

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ
Для ринкування в ЄС, засоби індивідуального захисту підлягають обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686). Директива поширюється на засоби 
індивідуального захисту, а саме  на такі пристрої та спорядження:

Директива не поширюється на:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Засоби індивідуальної безпеки повинні задовольняти обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки, викладені 
в ДодаткуІІ до директиви. Вони стосуються дизайну, виробництва, матеріалів, випробування, інструкцій, обов’язкової 
інформації від виробника, та інших аспектів.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список посилань на гармонізовані стандарти можна знайти за адресою:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. У 
деяких випадках потрібна участь в процесі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, 
що їх кожна держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оціню-
вання відповідності виробника до обов’язкових вимог.

Засоби індивідуального захисту діляться на категорії залежно від тяжкості травм, від яких вони захищають, і мо-
жуть підлягати різним процедурам оцінювання відповідності:

Категорія І (неважкі травми): декларація відповідності від самого виробника, на його відповідальність.
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Категорія ІІ (серйозніші травми): сертифікат ЄС випробування типу, складений названим органом.

Категорія ІІІ (дуже важкі травми, які ведуть до непоправної шкоди здоров’ю або смерті): сертифікат ЄС випробу-
вання типу, а також система ЄС якості кінцевого продукту або система ЄС якості виробництва.

Маркування знаком «CE»

Перш, ніж потрапити на ринок, засоби індивідуального захисту повинні бути позначені знаком «CE». Він свідчить 
про відповідність до обов’язкових вимог, викладених в директиві.

Знак має бути видимим, легко читабельним і незмивним. Він наноситься на кожну одиницю індивідуальних за-
собів захисту або на упаковку, і супроводжується ідентифікаційним номером названого органу, якщо він заді-
яний на етапі контролю продукту.

Законодавство

relatіng to the desіgn of personal protectіve equіpment (OJ L-399 30/12/1989)(CELEX 31989L0686)

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ РАДІООБЛАДНАННЯ 
ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ТЕРМІНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
Технічні регламенти застосовуються до всього обладнання, що використовує радіочастотний спектр, і всього 
кінцевого обладнання, підключеного до телекомунікаційних мереж загального користування, за винятком кіль-
кох категорій. Приклади охоплених продуктів:

дверей та інші радіоприлади ближньої дії.

-
бельне телебачення і ПК-модеми.

регулюються іншими директивами ЄС, виключені зі сфери застосування цієї директиви. Зокрема, виклю-
чаються категорії, перелічені в Додатку І: обладнання, що використовується радіоаматорами, суднове 
обладнання, кабелі та дроти, тільки приймальне радіоустаткування, призначене для прийому звуку і те-
летрансляційних послуг, обладнання, що використовується в цивільній авіації, а також обладнання для 
управління повітряним рухом.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Радіоустаткування повинно бути сконструйовано так, щоб ефективно використовувати спектр, виділений для назем-
ного / космічного радіозв’язку і орбітальні ресурси та уникати перешкод. Прилади конкретних типів повинні бути 
сконструйовані так, що::

– вони взаємодіють через мережі з іншими пристроями, і можуть бути підключені до інтерфейсів відповідного 
типу на всій території ЄС; і / або

– вони не завдають шкоди мережі чи її функціонуванню, не використовують мережеві ресурси неправильно, ви-
кликаючи неприйнятне погіршення якості зв’язку; і / або

– у них передбачені запобіжники, щоб забезпечити захист персональних даних і конфіденційність користувача і 
абонента; і / або

– вони підтримують деякі функції, що дозволяють запобігати шахрайству; і / або
– вони підтримують деякі функції, що забезпечують доступ до служб екстреної допомоги; і / або
– вони підтримують деякі функції для того, щоб полегшити користування користувачам з обмеженими можливостями.
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Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандарти-
зації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, за-
вдання яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб спри-
яти вільній торгівлі на європейському єдиному ринку.

Законодавство

telecommunіcatіons termіnal equіpment and the mutual recognіtіon of theіr conformіty (OJ L-91 07/04/1999) 
(CELEX 31999L0005)

of the laws of Member States relatіng to electrіcal equіpment desіgned for use wіthіn certaіn voltage lіmіts (OJ 
L-374 27/12/2006) (CELEX 32006L0095)

approxіmatіon of the laws of the Member States relatіng to electromagnetіc compatіbіlіty and repealіng 
Dіrectіve 89/336/EEC (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108)

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ ПРОГУЛЯНКОВИХ СУДЕН
Для ринкування в ЄС прогулянкові судна повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в директиві – 
Dіrectіve 94/25/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-164 30/06/1994) (CELEX 31994 L0025). Поло-
ження директиви поширюються на прогулянкові судна (зокрема, для індивідуального користування), частково 
укомплектовані судна, складники (перелічені в Додатку ІІ) і пропульсивні, підвісні та рушійно-стернові двигу-
ни, як визначено в абзаці 1 статті 1.

Директива не поширюється на деякі продукти, як от каное, судна, призначені тільки для перегонів, судна, виго-
товлені для власних потреб, судна, призначені для перевезення пасажирів з комерційною метою, та інші, як за-
значено в абзаці 2 статті 1.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні вимоги щодо охорони здоров’я, безпеки, захисту споживачів і довкілля стосуються дизайну та конструктив-
них характеристик, викидів вихлопних газів і рівня шуму, як зазначено в Додатку І до директиви.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік гармонізованих стандартів прогулянкових суден можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/
sіngle-market/european-standards/harmonіsed-standards/recreatіonal-craft/іndex_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. За-
лежно від типу продукту і природи обов’язкових вимог, процедура оцінювання відповідності може потребувати 
обов’язкової участі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, що їх кожна держава-
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член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оцінювання відповідності ви-
робника до обов’язкових вимог. Додатки ІІІ і від V до XVІІ визначають, яких процедур оцінювання відповідності 
слід дотримуватись, які технічні документи заповнити і яку декларацію відповідності подавати.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» свідчить про відповідність продуктів до обов’язкових вимог. Коли названий орган залу-
чений до процедури оцінювання відповідності, його ідентифікаційний номер зазначається поруч зі знаком «CE».

Законодавство

laws, regulatіons and admіnіstratіve provіsіons of the Member States relatіng to recreatіonal craft (OJ L-164 3 
0/06/1994) (CELEX 31994L0025).

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ ІГРАШОК
Ринкування іграшок в ЄС підлягає обов’язковим вимогам безпеки, впровадженим директивою – Dіrectіve 
2009/48/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-170 30/06/2009) (CELEX 3200 9L0048) – з метою за-
хисту здоров’я і безпеки споживачів.

Директива застосовна до іграшок, визначених як «продукти, розроблені або призначені, винятково чи ні, для 
використання в іграх дітьми до 14 років». Проте, продукти, перелічені в Додатку І не вважаються іграшками.

Зі сфери дії директиви виключено:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Іграшки повинні бути розроблені та виготовлені так, щоб вони не загрожували безпеці та здоров’ю користувачів.
Конкретні вимоги безпеки зазначені в Додатку ІІ і охоплюють фізичні, механічні, хімічні та електричні властивості, 
горючість, санітарно-гігієнічні показники та радіоактивність, пов’язані з проектуванням, виробництвом або складом 
іграшки. Слід зважати на можливості користувачів і їхніх опікунів, зокрема, у випадку іграшок, призначених дітям до 
36 місяців, або для інших зазначених вікових груп.
Виробники, уповноважені представники, імпортери та дистриб’ютори, залежно від їхніх ролей в ланцюжку постачан-
ня, відповідальні за належний стан іграшок.
Вимоги щодо простежуваності: Виробники повинні позначати свої іграшки з допомогою типу, партії, серійного но-
мера чи номера моделі, та вказувати на іграшці своє ім’я, зареєстровану торгову назву чи марку та контактну адресу. 
Коли це неможливо, ця інформація повинна бути вказана на упаковці або в супровідному документі. Якщо імпортери 
розміщують іграшку на ринку, вони повинні також вказати своє ім’я, зареєстровану торгову назву чи марку та контак-
тну адресу.
Застереження: коли це потрібно для безпечного використання, іграшку повинні супроводжувати загальні застере-
ження, що вказують користувачам на обмеження. Крім того, до деяких категорій іграшок, названих в частині B До-
датка V, слід додавати специфічні застереження. Виробник повинен постачати застереження в чітко видимій, легко 
читабельній та зрозумілій формі, точно сформульовані. Застереження робляться на іграшці, прикріпленій етикетці 
або на упаковці, їм повинні передувати слова «Застереження» або «Попередження». У разі потреби, застереження 
також включають в інструкції.
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Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/ harmonіsed-standards/toys/іndex_en.htm

Оцінювання відповідності

Перед розміщенням іграшки на ринку, виробники повинні проводити оцінювання безпечності з метою виявлен-
ня потенційних ризиків з погляду фізичних, хімічних, механічних, електричних, радіоактивних небезпек іграш-
ки, її займистості та санітарно-гігієнічних властивостей.

Зокрема, виробники повинні застосувати одну з таких процедур, щоб гарантувати, що іграшка відповідає поло-
женням директиви про безпечність:

a) Самоперевірка: у тому випадку, коли гармонізовані стандарти охоплюють всі аспекти безпечності іграш-
ки, виробник повинен забезпечити відповідність виробництва до гармонізованих стандартів.

b) Перевірка третьою стороною: для іграшок, які повністю або частково не відповідають гармонізованим 
стандартам, виробник повинен подати заяву на отримання сертифіката ЄС дослідження типу, що являє 
собою документ, виданий третьою стороною (названим органом), який засвідчує, що модель іграшки за-
довольняє обов’язкові вимоги. Названі органи – це організації, що їх кожна держава-член призначає та 
називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оцінювання відповідності виробника до 
обов’язкових вимог, коли потрібна участь третьої сторони.

В обох випадках, а) і b), виробники повинні заповнити і зберігати упродовж десяти років декларацію ЄС про від-
повідність, яка підтверджує відповідність іграшки до всіх застосовних положень безпеки. Виробник також по-
винен збирати і зберігати протягом десяти років технічну документацію, що містить всі необхідні дані, перелі-
чені в Додатку ІV.

Імпортери повинні зберігати копії цих документів протягом десяти років після того, як іграшка вийшла на ринок.

Маркування знаком «CE»

Всі іграшки на ринку ЄС позначаються знаком «CE», який повинен бути видимим, розбірливим і незмивним, 
нанесеним на іграшку, на прикріплену до неї етикетку або на упаковку. Він символізує відповідність виробу 
обов’язковим вимогам, викладеним у директиві.

Законодавство

L-170 30/06/2009) (CELEX 32009L0048)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008)(CELEX 32008R0765)

safety (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095)
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ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ, ВІДПОВІДНІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЩОДО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І КОРМІВ
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)

ВІДХОДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ
Відповідальність за відходи електричного та електронного обладнання технічний регламент покладає на ви-
робників і продавців або їхніх уповноважених представників.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Електронне обладнання повинно задовольняти такі специфічні критерії
– Розробка і виробництво електронного обладнання повинні полегшувати його повторне використання, демон-

таж і утилізацію.
– Виробники повинні встановлювати індивідуальні або колективні системи для збирання, обробки та утилізації 

відходів і виконувати завдання щодо утилізації, визначені в Додатку V до директиви.
– Розміщуючи електронне обладнання на ринку, виробники повинні гарантувати фінансування збирання, оброб-

ки, утилізації та безпечного видалення відходів, що утворюються з їхньої продукції.
– Виробники повинні надавати користувачам інформацію та відповідні можливості для повторного використання 

та догляду за новим електронним обладнанням протягом одного року від виведення його на ринок.

Оцінювання відповідності

Виробники зобов’язані реєструватися в компетентних органах, призначених державою-членом, і звітувати щодо 
кількості та категорій електронного обладнання, виведеного на ринок, та відповідних досягнутих рівнів утилі-
зації. Інформацію, яку треба подавати для реєстрації та звіту наведено в Додатку X до директиви.

Законодавство

electronіc equіpment (WEEE) (OJ L-197 24/07/2012) (CELEX 32012L0019)

КОНТРОЛЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА МАРКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ 
ВИРОБІВ
Імпортування тютюнових виробів до ЄС підлягає таким спеціальним заходам, спрямованим на захист здоров’я 
та інтересів споживачів:

диму.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

У диму сигарет, які імпортують, ринкують і виробляють на території ЄС, не може міститися понад (на сига-
рету): 10 мг смоли (сирий безводний безнікотиновий конденсат диму), 1 мг нікотину (нікотинові алкалої-
ди), 10 мг монооксиду вуглецю.

Не можна наносити на упаковку тютюнових виробів тексти, терміни, товарні знаки і символічні або інші по-
значки, які створюють враження, що певний тютюновий виріб є менш шкідливим за інші.

Напис про вміст смоли, нікотину та монооксиду вуглецю в диму сигарет слід розміщувати на одному боці 
сигаретної упаковки офіційною мовою держави-члена, в якому ринкується продукт, так, щоб він покривав 
принаймні 10% відповідної поверхні.

На кожній упаковці тютюнових виробів, включно з тютюном для орального вжитку та іншими бездимними 
тютюновими виробами, повинні міститися специфічні застереження. Ці застереження повинні бути над-
руковані на іншому найвиднішому боці упаковки, а також на будь-якій зовнішній упаковці, крім додатко-
вих прозорих обгорток, що використовуються в роздрібному продажі виробу.
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Законодавство

laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation 
and sale of tobacco products (OJ L-194 18/07/2001) (CELEX 32001L0037)

of a genetically modified organism, seeds of herbicide-resistant tobacco variety ITB 1000 OX, pursuant to Article 
13 of Council Directive 90/220/EEC (OJ L-176 09/07/1994) (CELEX 31994D0385) 

as health warnings (OJ L-226 10/09/2003) (CELEX 32003D0641)

on Tobacco Control (OJ L-213 15/06/2004) (CELEX 32004D0513)

(ДОБРОВІЛЬНО) ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ЄС ДЛЯ ЗМИВНИХ 
ТУАЛЕТІВ І ПІСУАРІВ
Екологічне маркування Спільноти або «квітковий логотип» – офіційна позначка Європейського Союзу для то-
варів з певного асортименту продукції, які найменше впливають на довкілля. Його застосовують, щоб пропагу-
вати, а також, допомогти споживачам ідентифікувати продукти, які роблять значний внесок у розв’язання клю-
чових екологічних проблем.

Участь у цій схемі добровільна. Це означає, що такі товари можна продавати на ринку ЄС і без квіткового лого-
типу; регулятивних вимог, які б зобов’язували застосовувати екологічне маркування, немає.

Сфера застосування

Відповідно до рішення Комісії – Commission Decision 2013/641/EU (OJ L-299 09/11/2013)(CELEX 32013D0641) –гру-
па товарів «змивні туалети і пісуари» включає: обладнання для змивних туалетів і пісуарів для побутового і не-
побутового використання.

З групи виключено такі товари: унітази і кришки, тільки при розміщенні на ринку або ринкуванні окремо від об-
ладнання змивних туалетів або пісуарів; та обладнання для туалетів, де використовують не воду, а хімікати з во-
дою для змивання, і туалети, які для змивної системи потребують додаткової енергії.

Процедура

Якщо товар належить до визначеної групи продуктів і відповідає опублікованим критеріям екологічного мар-
кування, виробники, імпортери, постачальники послуг, трейдери або роздрібні продавці, які хочуть продавати 
свою продукцію в ЄС, можуть подати заявку на екологічне маркування відповідно до Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel (OJ L-27 30/01/2010) (CELEX 
32010R0066).

Якщо продукт виготовлено за межами Європейської Спільноти, заявку слід подати до уповноваженого органа 
будь-якої з держав-членів, на ринку якої продукт буде або вже розміщений.

Заявка повинна містити всю необхідну документацію на підтвердження того, що виріб відповідає екологічним 
вимогам і критеріям ефективності. Уповноважений орган інформує заявника про те, які документи треба пода-
ти, які випробування і як саме слід провести, і т.д.

Після проведення оцінювання відповідності продукту критеріям екологічного маркування і відповідності заяв-
ки до вимог оцінювання і перевірки, викладених у рішенні Європейської Комісії Commission Decision 2013/641/
EU, уповноважений орган ухвалює рішення про дозвіл на маркування. Якщо дозвіл надається, уповноважений 
орган укладає з заявником угоду про умови використання маркування. Продукти з екологічним маркуванням 
можна ринкувати в усіх державах-членах.
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Діставши дозвіл, заявник може маркувати квітковим логотипом будь-яку частину продукції. Його можна засто-
совувати з моменту надання і до закінчення періоду чинності критеріїв.

Умовою подання заявки на екологічне маркування є сплата мита; крім того, річне мито сплачується за корис-
тування етикеткою.

Вимоги

Для того, щоб мати право на екологічне маркування, змивні туалети і пісуари повинні задовольняти критерії, 
викладені в Додатку до Commission Decision 2013/641/EU, стосовно таких характеристик:

Термін чинності критеріїв для змивних туалетів і пісуарів закінчується 7 листопада 2017 року.

Детальну інформацію про схему екологічного маркування, а також корисну добірку фактів по продуктах різни-
ми мовами можна знайти тут: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Законодавство

Ecolabel (OJ L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066).

Community Ecolabel for flushing toilets and urinals (OJ L-299 09/11/2013) (CELEX 32013D0641)

(ДОБРОВІЛЬНО) ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ДЛЯ ТВЕРДИХ 
ПОКРИТЬ
Екологічне маркування Спільноти або «квітковий логотип» – офіційна позначка Європейського Союзу для то-
варів з певного асортименту продукції, які найменше впливають на довкілля. Його застосовують, щоб пропагу-
вати, а також, допомогти споживачам ідентифікувати продукти, які роблять значний внесок у розв’язання клю-
чових екологічних проблем.

Участь у цій схемі добровільна. Це означає, що такі товари можна продавати на ринку ЄС і без квіткового лого-
типу; регулятивних вимог, які б зобов’язували застосовувати екологічне маркування, немає.

Сфера застосування

Відповідно до рішення Європейської Комісії – Commission Decision 2009/607/EC (OJ L-208 12/08/2009) (CELEX 
32009D0607) – група товарів «тверді покриття» включає природний камінь, агломерований камінь, бетонні бло-
ки, тротуарну плитку, венеціанську плитку терраццо, керамічну та глиняну плитку для внутрішнього або зовніш-
нього використання. Критерії для твердих покриттів можуть стосуватися і підлогових і настінних покриттів, якщо 
виробничий процес ідентичний і використовуються однакові матеріали і способи виробництва.
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Процедура

Якщо товар належить до визначеної групи продуктів і відповідає опублікованим критеріям екологічного мар-
кування, виробники, імпортери, постачальники послуг, трейдери або роздрібні продавці, які хочуть продавати 
свою продукцію в ЄС, можуть подати заявку на екологічне маркування відповідно до Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel (OJ L-27 30/01/2010) (CELEX 
32010R0066).

Якщо продукт виготовлено за межами Європейської Спільноти, заявку слід подати до уповноваженого органа 
будь-якої з держав-членів, на ринку якої продукт буде або вже розміщений.

Заявка повинна містити всю необхідну документацію на підтвердження того, що виріб відповідає екологічним 
вимогам і критеріям ефективності. Уповноважений орган інформує заявника про те, які документи треба пода-
ти, які випробування і як саме слід провести, і т.д.

Після проведення оцінювання відповідності продукту критеріям екологічного маркування і відповідності заяв-
ки до вимог оцінювання і перевірки, викладених у рішенні Європейської Комісії Commission Decision 2009/607/
EC, уповноважений орган ухвалює рішення про дозвіл на маркування. Якщо дозвіл надається, уповноважений 
орган укладає з заявником угоду про умови використання маркування. Продукти з екологічним маркуванням 
можна ринкувати в усіх державах-членах.

Діставши дозвіл, заявник може маркувати квітковим логотипом будь-яку частину продукції. Його можна засто-
совувати з моменту надання і до закінчення періоду чинності критеріїв.

Умовою подання заявки на екологічне маркування є сплата мита; крім того, річне мито сплачується за корис-
тування етикеткою.

Вимоги

Для того, щоб мати право на екологічне маркування, тверді покриття повинні задовольняти критерії, викладе-
ні в Додатку до Commission Decision 2009/607/EC, стосовно таких характеристик:

Термін чинності критеріїв для твердих підлогових покриттів закінчується 30 листопада 2017 року.

Детальну інформацію про схему екологічного маркування, а також корисну добірку фактів по продуктах різни-
ми мовами можна знайти тут: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Законодавство

Ecolabel (OJ L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066).

Community eco-label to hard coverings (OJ L-208 12/08/2009) (CELEX 32009D0607)

Community eco-label to hard floor coverings (OJ L-94 11/04/2002)(CELEX 32002D0272)
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КОНТАКТИ І ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Доступ на ринок ЄС
Тарифи і тарифні квоти

Більше інформації про тарифи і тарифні квоти щодо українського імпорту в ЄС дивіться:

o The EU Trade Helpdesk : докладно про тарифи, тарифні квоти, правила походження та нор-
мативні вимоги http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.
html&docType=main&l anguageId=en&newLanguageId=RU

o EU Tariff Database : докладно про тарифи, тарифні квоти http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/
taric/taric_consultation.jsp

o Урядовий портал України : Угода про асоціацію між Україною та ЄС http://www.kmu.gov.ua/kmu/
control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535

o Tariff Schedule of EU
 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_id=223223535

o Тарифні квоти
 http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf

o Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: Автономний преференційний торговель-
ний режим ЄС для України http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=AvtonomniiPrefere
ntsiiniiTorgovelniiRezhimYesDliaUkraini

Географічні зазначення

EU database : список зареєстрованих географічних зазначень http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/
list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3x bL2YphGT4k6zdWn34!-370879141

Угода про асоціацію: розклад впровадження в Україні географічних зазначень ЄС http://www.kmu.gov.
ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535

Гармонізація законодавства у сфері географічних зазначень
 http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/22_Annexes_A-C.pdf

Список географічних зазначень ЄС
 http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/22_Annexes_D.pdf

Нормативні вимоги
Технічні регламенти

-
рату Європейської Комісії з внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та малих і середніх під-
приємств (DG Grow) – http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11502

Список нотифікованих органів ЄС
 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm

The EU Trade Helpdesk : нормативні вимоги http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_
Requirements.html&docType=main&languageId=en

uk/publish/article?art_id=247411743&cat_id=223223535

Національне агентство з акредитації України 
 http://naau.org.ua

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
 http://dnop.gov.ua/index.php/uk/
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Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості
 http://www.ukrndnc.org.ua/

Санітарні та фітосанітарні заходи

The EU Trade Helpdesk ґрунтовно про нормативні вимоги ЄС 
 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requirements.html&docType=main&l 

anguageId=en

Список компаній в третіх країнах схвалених для кожної категорії продуктів  
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm

 
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411743&cat_id=223223535

Міністерство аграрної політики та продовольства України 
http://minagro.gov.ua/

Міністерство охорони здоров’я України 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України  
http://vet.gov.ua/

Державна санітарно-епідеміологічна служба України 
http://www.dsesu.gov.ua/ua/

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів 
http://www.dsiu.gov.ua/

Національна комісія України з Кодекс аліментаріус 
http://codex.co.ua/ukr/
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ЯК КОРИСТУВАТИСЯ МАКРОПЕДІЄЮ

У наступному розділі міститься інформація про експортування продукції до ЄС, відповідно до кожної групи мит-
ної номенклатури.

Основні продукти 
та ринки  

для України

Тарифи  
та тарифні квоти

Правила  
походження   

Нормативні  
вимоги

Основні  галузеві 
асоціації

Спеціалізовані  
виставки  

та ярмарки

-
го обсягу імпорту (з усього світу) . Це дає уявлення про масштаби експорту.

-
ної групи товарів 

України 

відсотків після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС)

в протоколі про походження до угоди з відповідною країною або в правилах походження в окремих 
договорах. 

країні або, якщо це не так, щонайменше, зазнати певного ступеня переробки чи обробки в цій країні. 

здоров’я і довкілля та захист прав споживачів

всі продукти, як ті, що ввозяться до ЄС, так і вироблені в ЄС

ринку) відрізняється для кожного товару

-
моги, тенденції та індивідуальні стандарти, що дуже важливо для ефективних продажів

-
релом інвестицій, спільних підприємств, аутсорсингових та інших партнерських угод

асоціацій. Це список потенційних покупців

-
ливості продажу

конкуренцію в рамках ширшого дослідження ринку, ознайомитися й оцінити останні технічні новинки 
і досягнення. 

-
ційних покупців,  ділових партнерів та інвесторів 
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СПИСОК ПРОДУКЦІЇ 

Розділ I - Живі тварини; продукти тваринного походження 

1 Живі тварини

2 М’ясо та їстівні субпродукти

3 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

4 Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти тваринного 
походження, в іншому місці непойменовані 

5 Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Розділ II: Продукти рослинного походження

6 Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і 
декоративна зелень

7 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби

8 Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь

9   Кава, чай, мате, або парагвайський чай, прянощі

10 Зернові культури

11 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; крохмалі, інулін; пшенична клейковина

12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; 
солома і фураж

13 Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти

14  Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, 
в іншому місці не зазначені

Розділ III: Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх 
розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

  15 Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові 
жири; воски тваринного або рослинного походження

Розділ IV: Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; 
тютюн та його замінники

16 Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних

17 Цукор і кондитерські вироби з цукру 

18 Какао та продукти з нього

19 Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні 
кондитерські вироби

20 Продукти переробки  овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин

21 Різні харчові продукти

22 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

23 Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин

24 Тютюн та промислові замінники тютюну
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Розділ V: Мінеральні продукти

25 Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

26 Руди, шлаки та зола

27 Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

Розділ VI: Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей  промисловості

28 Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, 
рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

29 Органічні хімічні сполуки

30 Фармацевтична продукція

31 Добрива

32 Екстракти дубильні або барвні ; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні 
матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики, чорнило, туш

33 Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні препарати

34 Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, воски штучні 
та  готові , суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, 
пластилін, «стоматологічний віск» і суміші  на основі гіпсу для стоматології

35 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти

36 Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали

37 Фотографічні або кінематографічні товари

38 Різноманітна хімічна продукція

Розділ VII: Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та 
вироби з них

39 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

40 Каучук, гума та вироби з них

Розділ VIII: Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне та штучне хутро 
та вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та 
аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)

41 Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) та шкіра вичинена

42 Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; 
вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)

43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього

Розділ IX: Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та вироби з 
нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; кошикові та 
інші плетені вироби

44 Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля

45 Корок та вироби з нього

46 Вироби із соломи, трави еспарто та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; 
кошикові вироби та плетені вироби
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Розділ X: Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; 
папір або картон, одержані з відходів та макулатури; папір, картон та вироби з них

47 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон з повторно 
перероблених відходів і макулатури

48 Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

49 Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; 
рукописи або машинописні тексти та плани

Розділ XI:  Текстильні матеріали та текстильні вироби

50 Шовк 

51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу

52 Бавовна

53 Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі

54 Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів

55 Синтетичні або штучні штапельні волокна

56 Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них

57 Килими та інші текстильні покриття для підлоги

58 Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; гобелени; оздоблювальні 
матеріали; вишивка

59 Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення 

60 Трикотажні полотна

61 Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

62 Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних

63 Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувались; ганчір’я

Розділ XII: Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, стеки, 
батоги та їх частини; пір’я оброблене і вироби з нього; штучні квіти; вироби з 
волосся людини

64 Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини

65 Головні убори та їх частини

66 Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини

67 Оброблені пір’я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини

Розділ XIII: Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних 
матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла

68 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів

69 Керамічні вироби

70 Скло та вироби із скла
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Розділ XIV: Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 
напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані 
дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети

71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні 
метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети

Розділ XV: Недорогоцінні метали та вироби з них

72 Чорні метали

73 Вироби з чорних металів

74 Мідь і вироби з  неї

75 Нікель і вироби з нього

76 Алюміній і вироби з нього

78 Свинець і вироби з нього

79 Цинк і вироби з нього

80 Олово і вироби з нього

81 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них

82 Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини  з 
недорогоцінних металів

83 Інші вироби з недорогоцінних металів

Розділ XVI: Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; 
їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура 
для запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини та приладдя

84 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини 

85 Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку; 
телевізійна апаратура для запису та  відтворення зображення і звуку,  їх частини  та приладдя

Розділ XVII: Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби і 
пов’язані з транспортом пристрої та обладнання

86 Залізничні або трамвайні локомотиви, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання 
та пристрої для залізничних або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі 
електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів

87 Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини 
та обладнання

88 Літальні апарати, космічні апарати  та їх частини

89 Судна, човни та інші плавучі засоби

Розділ XVIII: Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, 
контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні; годинники всіх 
видів; музичні інструменти; їх частини та приладдя

90 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, 
прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя
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91 Годинники всіх видів та їх частини

92 Музичні інструменти; частини та приладдя до них

Розділ XIX: Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

93 Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

Розділ XX: Різні промислові товари

94 Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі 
меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, 
табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції

95 Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини і приладдя

96 Різні готові вироби

Розділ XXI: Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат

97 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат

 



Розділ I:  
ЖИВІ ТВАРИНИ; 
ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

1 Живі тварини
2 М'ясо та їстівні субпродукти
3 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні
4 Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти тваринного 

походження, в іншому місці непойменовані 
5 Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені
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Група 01. 
ЖИВІ ТВАРИНИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ
01.01 Конi, вiслюки, мули та лошаки, живi

01.02 Велика рогата худоба, жива

01.03 Свинi, живi

01.04 Вiвцi та кози, живi

01.05 Свiйська птиця, тобто кури свiйськi (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живi

01.06 Iншi тварини, живі
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС живих тварин за період 2012-2014 років склав €0,91 млн, 
зменшувався в середньому на на ‐2,95% на рік.  Для ЄС це становило 0,39% від середньоарифметичного обсягу 
імпорту (з усього світу) продукції Групи 01 за згаданий період, що склало €237 млрд.    

Експорт з України до ЄС 
Група 01 (€ млн)

Частка Групи 01 в експорті  
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до ЄС 
Група 01 (%)

Основні напрямки експорту з  
України  до ЄС Група 01 (%)

0106 ІНШІ ТВАРИНИ, ЖИВІ
0101  КОНI, ВIСЛЮКИ, МУЛИ ТА ЛОШАКИ, ЖИВI

 

  7

CHAPTER 01: LIVE ANIMALS 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports  to  the EU of  live animals between 2012 and 2014 amounted  to €0,91mn, growing by an 
average of ‐ 2,95% per annum over the period. This represents 0,39% of the EU’s €237mn average worldwide imports 
of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 01 (€ mn) Share of Chapter 01 in Ukraine’s Exports  
to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 01 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 01 (%) 
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0,01%

72 ЧОРНІ 
МЕТАЛИ 
25,74%

27 
ЕНЕРГЕТИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ; 
НАФТА ТА 
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ПЕРЕГОНКИ; 
БІТУМІНОЗНІ 
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ВОСКИ 
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85 ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ, 
ОБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; 
АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ АБО 

ВІДТВОРЕННЯ 
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11,07%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 16 видів продукції Групи 01  (на рівні 6 знаків), що склало  100% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифметич-
ний обсяг експорту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

010690 Інші тварини, живі 720 089 78,76%

010121 Живі тварини, чистопородні племінні тварини 132 682 14,51%

010620 Живі тварини, рептилії (включаючи змій і черепах) 33 482 3,66%

010129 Живі тварини, конi, вiслюки, мули та лошаки 18 334 2,01%

010641 Інші живі тварини,  бджоли 7 574 0,83%

010649 Інші тварини, живі, для зоопарків 1 326 0,15%

010619 Живі тварини, кролi свiйськi 350 0,04%
010632 Живі тварини, папугоподібні (включаючи папуг, довго-

хвостих папуг, ара та какаду)
267 0,03%

010631 Живі тварини, хижі птахи 148 0,02%
010611 Живі тварини, примати 50 0,01%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 01 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

010121 Чистопороднi племiннi тварини Вільна 0 0%
010129 Живі тварини, конi, вiслюки, мули та лошаки

0101 29 10 --- Для забою Вільна 0 0%
0101 29 90 --- Інші 11,50% 0 0 %

010611 Інші тварини, живі, ссавці, примати Вільна 0 0%
010619 Інші тварини, живі

0106 19 10 --- Кролi свiйськi 3,8% 0 0%
0106 19 90 --- Іншi Вільна 0 0%

010620 Інші тварини, живі рептилії (включаючи змій і черепах) Вільна 0 0%
010631 Інші тварини, живі хижі птахи Вільна 0 0%
010632 Інші тварини, живі папугоподібні (включаючи папуг, довгохвос-

тих папуг, ара та какаду)
Вільна 0 0%

010641 Інші живі тварини,  бджоли Вільна 0 0%
010649 Інші тварини, живі, для зоопарків Вільна 0 0%
010690 Інші тварини, живі Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження
Не застосовується.

Правила походження 
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Усі тварини Групи 1 мають бути вирощені цілком в даній країні

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах Групи 01: Живі тварини,  
при експорті в Європейський Союз.1

1. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, призначених для людського 
споживання

2. Контроль за здоров’ям живих тварин

3.   CІTES – Захист загрожених видів

1. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання 
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для споживання людьми тваринних 
продуктів дозволяється тільки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних 
контролювати наявність хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах і продуктах тваринного походження.

Ця вимога стосується таких товарів: велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні, домашня птиця, аквакульту-
ра, молоко, яйця, кролятина, впольована або вирощена дичина і мед.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Постанова Європейського Парламенту – Regulatіon (EC) No 470/2009 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) – окреслює правила та процедури для визначення:

1. дозволеної в їжі тваринного походження максимальної залишкової концентрації активної фармакологічної ре-
човини (Maxіmum Resіdue Lіmіts – MRLs). Максимальні залишкові концентрації зазначені в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010 (OJ L-15 2 0/01/2010) (CELEX 32010R0037)

2. залишкового вмісту деяких активних фармакологічних речовин, для яких не встановлено максимальні залишко-
ві концентрації (т. з. опорна точка дії (Reference Poіnt for Actіon, RPA).

Вантажі харчових продуктів тваринного походження (імпортовані з третьої країни чи вироблені в ЄС) не можуть , за 
законом потрапити на ринок ЄС і будуть відхилені, якщо:

-
ведені в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 37/2010);

-
цію в ЄС не встановлено (тобто не зазначено в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 
37/2010);

-
ристання в ЄС для тварин харчового призначення (зазначених у таблиці 2 в Додатку до постанови Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010) і їх нинішня концентрація перевищує мінімальну граничну норму, т. зв. «Mіnіmum 
Requіred Performance Lіmіt» (MRPL), якщо її встановлено (наприклад, для хлорамфенікола або нітрофуранів);

20/01/2010) (CELEX 31996L0022), були використані такі речовини:
o стильбени або тиреостатики для будь-яких потреб
o бета-агоністи (стероїдні гормони) для прискорення росту
o естрадіол для терапевтичних чи зоотехнічних потреб.

Треті країни, що бажають експортувати в ЄС харчі тваринного походження, повинні подати в служби Комісії річ-
ний план моніторингу вмісту залишків у цих продуктах. Після того, як Комісія затверджує план, країна потрапляє 
до переліку в документі Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (CELEX 32011D0163). Включення до «списку залиш-
ків» – передумова експорту в ЄС харчів тваринного походження. Застосовуються також вимоги щодо охорони 
здоров’я людей і тварин.

1  Це приблизний перелік нормативних документів на основі вимог до топ-10 експортних видів продукції Групи



228 МАКРОПЕДІЯ

При ввезенні в ЄС, з партій може здійснюватися відбирання та аналіз зразків на залишки в національних контр-
ольних лабораторіях держав-членів. Умови такого відбирання й аналізу зразків описані в постанові Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).

Сайт Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів подає специ-
фічну інформацію про вимоги щодо вмісту залишків у деяких тваринах харчового призначення та продуктах, 
які з них походять:

-
вин у меді

Законодавство

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

theіr classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 
32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of beta-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

2. Контроль за здоров’ям живих тварин

Вимоги контролюють виконання умов щодо охорони здоров’я людей і тварин, призначених запобігти перене-
сенню хвороб серед людей і худоби. Ці умови включають:

-
робам;

викладеним у директиві Councіl Dіrectіve 94/28/EC (OJ L-178 12/07/1994) (CELEX 31994L0028);

-
нна бути ідентифікована у місці утримання відповідно до положень законодавства ЄС для різних пород 
тварин. 
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав спожива-
чів (DG SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо 
здоров’я людей і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових про-
дуктів і ветеринарії. Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цього 
конкретного виду тварин. Цей список публікують в Офіційному журналі ЄС.

2. Ветеринарний сертифікат: партію повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний уповноваже-
ним ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, що засвідчує, що ці тварини придатні для 
експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від видів і призначення тва-
рин, санітарної групи, до якої Єврокомісія віднесла третю країну, та / або спеціальних вимог для цих конкретних 
тварин.

3. Контроль: після прибуття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною служ-
бою відповідно до положень директиви – Councіl Dіrectіve 91/496/EEC (OJ L-268 24/09/1991) (CELEX 31991L0496). 
На застосування процедур, визначених постановою Комісії Commіssіon Regulatіon (EC) No 282/2004 (OJ L-49 
19/02/2004) (CELEX 32004R0282), результати інспекції мають бути відображені в загальному ветеринарному до-
кументі доступу (Common Veterіnary Entry Document, CVED Anіmals).

Живих тварин можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять з третьої країни, включеної до дозвільного 
списку щодо відповідних тварин, супроводжуються належними ветеринарними сертифікатами і успішно про-
йшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена.

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство
Загальні умови щодо охорони здоров’я тварин за видами тварин

Унгуляти:

transіt through the Communіty of certaіn lіve ungulate anіmals, amendіng Dіrectіves 90/426/EEC and 92/65/ 
EEC and repealіng Dіrectіve 72/462/EEC (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004L0068)

Коневі:

іmportatіon from thіrd countrіes of equіdae (OJ L-192 23/07/2010) (CELEX 32009L0156) 

Домашня птиця та інкубаційні яйця:

trade іn, and іmports from thіrd countrіes of, poultry and hatchіng eggs (OJ L-343 22/12/2009) (CELEX 
32009L0158)

Птахи інших видів, ніж домашня птиця та страусоподібні:

for іmports of certaіn bіrds іnto the Unіon and the quarantіne condіtіons thereof (OJ L-47 20/02/2013) (CELEX 
32013R0139)

Домашні тварини:

requіrements applіcable to the non- commercіal movement of pet anіmals and amendіng Councіl Dіrectіve 
92/65/EEC (OJ L-146 13/06/2003) (CELEX 32003R0998)
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movements of young dogs and cats from thіrd countrіes іnto the Communіty (OJ L-361 08/12/2004) (CELEX 
32004D0839)

998/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards preventіve health measures for the control 
of Echіnococcus multіlocularіs іnfectіon іn dogs (OJ L-296 15/11/2011) (CELEX 32011R1152)

Декоративні риби; риби і тварини аквакультури, не призначені для людського споживання:

products thereof, and on the Health control of lіve anіmals preventіon andcontrol of certaіn dіseases іn aquatіc 
anіmals (OJ L-328 24/11/2006) (CELEX 32006L0088)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

requіrements for quarantіne of aquaculture anіmals (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008D0946)

Інші тварини:

іmports іnto the Communіty of anіmals, semen, ova and embryos not subject to anіmal health requіrements 
laіd down іn specіfіc Communіty rules referred to іn Annex A (І) to Dіrectіve 90/425/EEC (OJ L-268 14/09/1992) 
(CELEX 31992L0065)

Правила запобігання та контролю деяких інфекційних хвороб

for the preventіon, control and eradіcatіon of certaіn transmіssіble spongіform encephalopathіes (OJ L-147 
31/05/2001) (CELEX 32001R0999)

countrіes or regіons thereof accordіng to theіr BSE rіsk (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007D0453)

the control of salmonella and other specіfіed food-borne zoonotіc agents (OJ L-325 12/12/2003) (CELEX 
32003R2160)

and repealіng Dіrectіve 92/40/EEC (OJ L-10 14/01/2006) (CELEX 32005L0094)

products thereof, and on the preventіon andcontrol of certaіn dіseases іn aquatіc anіmals (OJ L-328 24/11/2006) 
(CELEX 32006L0088)

requіred of shellfіsh waters (OJ L-376 27/12/2006) (CELEX 32006L0113)

Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Заходи з моніторингу деяких речовин у та на харчових продуктах тваринного походження

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of ß-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0022)

Вимоги стосовно добробуту тварин

L-221 08/08/1998) (CELEX 31998L0058)
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(OJ L-303 18/11/2009) (CELEX 32009R1099)

related operatіons and amendіng Dіrectіves 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulatіon (EC) No 1255/97 (OJ 
L-3 05/01/2005) (CELEX 32005R0001)

calves (OJ L-10 15/01/2009) (CELEX 32008L0119)

(OJ L-47 18/02/2009) (CELEX 32008L0120)

for meat productіon (OJ L-182 12/07/2007) (CELEX 32007L0043)

Спеціальні зоотехнічні положення

genealogіcal condіtіons applіcable to іmports from thіrd countrіes of anіmals, theіr semen, ova and embryos, 
and amendіng Dіrectіve 77/504/EEC on pure-bred breedіng anіmals of the bovіne specіes (OJ L-178 12/07/1994) 
(CELEX 31994L0028)

Базові правила ідентифікації тварин

system for the іdentіfіcatіon and regіstratіon of bovіne anіmals and regardіng the labellіng of beef and beef 
products and repealіng Councіl Regulatіon (EC) No 820/97 (OJ L-204 11/08/2000) (CELEX 32000R1760)

Communіty trade іn equіdae (OJ L-224 18/08/1990) (CELEX 31990L0427)

90/427/EEC as regards methods for the іdentіfіcatіon of equіdae (OJ  L-149  07/06/2008) (CELEX 32008R0504)

(CELEX 32008L0071)

regіstratіon of ovіne and caprіne anіmals and amendіng Regulatіon (EC) No 1782/2003 and Dіrectіves 92/102/ 
EEC and 64/432/EEC (OJ L-5 09/01/2004) (CELEX 32004R0021)

requіrements applіcable to the non- commercіal movement of pet anіmals and amendіng Councіl Dіrectіve 
92/65/EEC (OJ L-146 13/06/2003) (CELEX 32003R0998)

3. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:
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Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of Poultry Processors and Poultry Trade 
in the EU countries (AVEC)
Асоціація виробників та торговців птицею 
Rue du Luxembourg 47-51
B-1050 Brussels
Belgium
+32 2 238 10 82/83
www.avec-poultry.eu

Committee of Agricultural Associations in the EU 
(COPA-COGECA)
Комітет аграрних асоціацій ЄС
Rue de Trèves 61
1040 Bruxelles
+32 (0)2/287.27.11
www.copa-cogeca.be 

European Association of Livestock Markets (AEMB)
Європейська Асоціація тваринництва
c/o UECBV
81A, rue de la Loi (box 9)
4th floor
1040 Brussels
Belgium
+32 2 230 46 03
uecbv.eu/en/aemb/contact.php

European Council of Young Farmers (CEJA)
Європейська Рада молодих фермерів
23a Rue Belliard 
1040 Brussels
Belgium
+32 (0)2 230 42 10
www.ceja.eu

European Dairy Association (EDA)
Європейська молочна Асоціація
22 – 28 avenue d’Auderghem
1040 Brussels
Belgium
+32 2 549 50 40
www.eda.euromilk.org/home.html

European Dairy Farmers (EDF)
Європейське молочне фермерство
Grüner Kamp 19-21
D-24768 Rendsburg
Germany
+49 (0) 151 10604039
www.dairyfarmer.net

European Livestock And Meat Trades Union 
(UECBV)
Європейська профспілка худоби та м’яса
81A, rue de la Loi (box 9)
4th floor
1040 Brussels
Belgium
+32 2 230 46 03
www.uecbv.eu

International Federation of Agricultural Producers 
(IFAP – FIPA)
Міжнародна федерація сільськогосподарських 
виробників
60, Rue Saint-Lazare 75009 
Paris, France
+33 1 45 26 0
www.ifap.org

The Liaison Centre for the Meat Processing Industry 
in the European Union (CLITRAVI)
Центр зв’язків для м’ясопереробної промисловості в 
Європейському Союзі
Boulevard Baudouin, 18 
BE-1000 Brussels
Belgium
+32 2 203 51 41
www.clitravi.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ  

AGRARIA Romania (раз на рік)
Сільське  та лісове господарство, харчова 
промисловість 
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Romania 
www.agraria.info.ro

AGROTECH (раз на рік)
Сільськогосподарська техніка. Насіння рослин, 
кормів і кормових добавок
Kielce Fairground
Kielce
Poland
www.targikielce.pl 

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne 
Cologne 
Germany
www.anuga.de

CONCOURS GENERAL AGRICOLE (раз на рік)
Пплеміна велика рогата худоба.  Вівці, кози, свині та  
коні. 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.concours-agricole.com

EUROTIER Hannover (кожні 2 роки)
Тваринництво та менеджмент. 
Deutsche Messe Hannover
Hannover
Germany
www.eurotier.com 

Feria Internacional de la Producción Animal 
(FIGAN) 
(раз на 2 роки)
Тваринництво
Feria de Zaragoza
Zaragoza
Spain
www.feriazaragoza.com

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

Le Salon International de l’Agriculture (раз на рік)
Тваринництво та кулінарна продукція.
Parc des expositions du Bourget
Paris
France
www .en.salon-agriculture.com

Livestock Event (раз на рік)
Фермерство та молочна промисловість 
National Exhibition Centre
Birmingham
United Kingdom
www.livestockevent.co.uk

Národní výstava hospodářských zvířat a 
zemědělské techniky 
(раз на рік)
Тваринництво та сільськогосподарська техніка
Brno Exhibition Centre 
Brno
Czech Republic
www.bvv.cz

NRM (раз на 2 роки)
Молочне тваринництво
IJsselhallen
Zwolle
Netherlands
www.nrm.nl

RIGAAGRO (раз на рік)
Сільське господарство, тваринництво, 
садівництво, обладнання та технології
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv/nature

SIAL (кожні 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.sialparis.fr
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VIV EUROPE (раз на 4 роки)
Тваринництво
Jaarbeurs Utrecht
Utrecht
Netherlands
www.jaarbeurs.nl

ZOOTECCNIA (раз на 2 роки)
Тваринництво  та м’ясна промисловість
Thessaloniki International Exhibition Centre 
Thessaloniki
Greece
www .zootechnia.helexpo.gr
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Група 02.  
М’ЯСО ТА ЇСТIВНI СУБПРОДУКТИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ
02.01 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене

02.02 М'ясо великої рогатої худоби, морожене

02.03 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена

02.04 Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена

02.05 М'ясо коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене

02.06 Субпродукти їстiвнi великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, 
охолодженi або мороженi

02.07 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або 
мороженi

02.08 Iншi м'ясо та їстiвнi субпродукти, свiжi, охолодженi або мороженi

02.09 Сало (пiдшкiрний жир) без пiсних частин, свинячий жир i жир свiйської птицi, не витопленi та не видiленi 
iншим способом, свiжi, охолодженi, мороженi, соленi або в розсолi, сушенi або копченi
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС м'яса та їстівних субпродуктів за період 2012-2014 ро-
ків склав €11,7 млн, зростаючи в середньому на 2041% на рік.  Для ЄС це становило 0,31% від середньоарифме-
тичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції    Групи 02 за згаданий період, що склало €3,7 млрд.  

Експорт з України до ЄС
Група 02 (€ млн)

Частка Групи 02 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 02 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 02 (%)

0207  М'ЯСО ТА ЇСТIВНI СУБПРОДУКТИ СВIЙСЬКОЇ ПТИЦI, ЗАЗНАЧЕНОЇ В ТОВАРНIЙ ПОЗИЦIЇ 0105, СВIЖI, ОХОЛОДЖЕНI 
АБО МОРОЖЕНI

0203  СВИНИНА, СВIЖА, ОХОЛОДЖЕНА АБО МОРОЖЕНА
0209  САЛО (ПIДШКIРНИЙ ЖИР) БЕЗ ПIСНИХ ЧАСТИН, СВИНЯЧИЙ ЖИР I ЖИР СВIЙСЬКОЇ ПТИЦI, НЕ ВИТОПЛЕНI ТА НЕ 

ВИДIЛЕНI IНШИМ СПОСОБОМ, СВIЖI, ОХОЛОДЖЕНI, МОРОЖЕНI, СОЛЕНI АБО В РОЗСОЛI, СУШЕНI АБО КОПЧЕНI
0206 СУБПРОДУКТИ ЇСТIВНI ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, СВИНЕЙ, ОВЕЦЬ, КIЗ, КОНЕЙ, ВIСЛЮКIВ, МУЛIВ АБО ЛОШАКIВ, 

СВIЖI, ОХОЛОДЖЕНI АБО МОРОЖЕНI
0202  М'ЯСО ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, МОРОЖЕНЕ
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CHAPTER 02: MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of meat and edible meat offal between 2012 and 2014 amounted to     
€11,7mn,  growing  by  an  average  of 2041%  per annum  over  the  period.  This  represents  0,31%  of 
the EU’s €3,7bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 02 (€) Share Chapter 02  in Ukraine’s Exports 
to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 02  (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of  
Chapter 02 (%) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 9 видів продукції Групи 02  (на рівні 6 знаків), що склало  99,97% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифметич-
ний обсяг експорту (€)

% від загального об-
сягу експорту Групи

020714 М’ясо та їстівні субпродукти свiйської птицi, зазначеної 
в товарній позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороже-
ні, частини тушок і субпродукти, мороженi

10 838 116 92,467%

020712 М’ясо та їстівні субпродукти свiйської птицi, зазначеної 
в товарній позицiї 0105,  свiжi, охолодженi або мороже-
ні, не розрiзанi на частини, мороженi

812 450 6,932%

020329 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена, свiйських 
свиней

49 797 0,425%

020755 М’ясо та їстівні субпродукти свiйської птицi, зазначеної 
в товарній позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороже-
ні, гусей, iншi, замороженi

8 223 0,070%

020910 Сало без пiсних частин, свинячий жир і жир свiйської 
птицi, не витопленi та не видiленi iншим способом, 
свiжi або охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, 
сушенi або копчені, свиняче сало (пiдшкiрний жир)

8 050 0,069%

020713 М’ясо та їстівні субпродукти свiйської птицi, зазначеної 
в товарній позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороже-
ні, частини тушок і субпродукти, свiжi або охолодженi

2 915 0,025%

020649 Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, свиней, 
овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, 
охолодженi або морожені, інші

1 058 0,009%

020230 М’ясо великої рогатої худоби, морожене, обвалені 466 0,004%
020130 М’ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене, 

обвалені
25 0,000%

ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 02     (на рівні 8 знаків), 
які експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до 
ЄС), перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля від-
сотків після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття 
чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535)
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Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

020130 М’ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене, об-
валені 

12,8 + 303,4 
€/100 кг/нетто

ТК 0 або 12,8 + 
303,4 €/100 кг/
нетто

020230 М’ясо великої рогатої худоби, морожене, обвалені
0202 30 10 -- Переднi четвертини, цiлі або розрубанi як максимум 

на п’ять частин, кожна четвертина може бути лише в од-
ному блоцi; компенсованi четвертини — у двох блоках, 
при цьому один з передніми четвертинами, цiлими або 
розрубаними щонайбільше на п’ять частин, а другий з її 
задніми четвертинами, за винятком фiле, одним куском

12,8 + 221,1 
€/100 кг/нетто

ТК 0 або 12,8 + 
221,1 €/100 кг/
нетто

0202 30 50 -- Лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка 12,8 + 221,1 
€/100 кг/нетто

ТК 0 або 12,8 + 
221,1 €/100 кг/
нетто

0202 30 90 -- Іншi 12,8 + 304,1 
€/100 кг/нетто

ТК 0 або 12,8 + 
304,1 €/100 кг/
нетто

020329 --Свинина, свiжа, охолоджена або морожена, свiйських свиней
0203 29 11 ---- Переднiй край та його вiдруби 60,1 €/100 кг/

нетто
ТК 0 або 60,1 €/100 

кг/нетто
0203 29 13 ---- Корейка та її вiдруби, необвалені 86,9 €/100 кг/

нетто
ТК 0 або 86,9 €/100 

кг/нетто
0203 29 15 ---- Грудинка з прошарком сала та її вiдруби 46,7 €/100 кг/

нетто
ТК 0 або 46,7 €/100 

кг/нетто
0203 29 55 ----- Обваленi 86,9 €/100 кг/

нетто
ТК 0 або 86,9 €/100 

кг/нетто
0203 29 59 ----- Іншi 86,9 €/100 кг/

нетто
ТК 0 або 86,9 €/100 

кг/нетто
0203 29 90 --- Інша Вільна 0 0%

020649 --Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, свиней, 
овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, 
охолодженi або морожені, інші

Вільна 0 0%

020712 М’ясо та їстівні субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарній позицiї 0105,  свiжi, охолодженi або мо-
рожені, не розрiзанi на частини, мороженi

0207 12 10 --- Обскубанi, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, 
серцем, печiнкою та шлунком, так званi “70% курчата”

29,9 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 29,9 €/100 
кг/нетто

0207 12 90 --- Обскубанi, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, 
печiнки та шлунка, так званi “65% курчата”, або в іншому 
вигляді

32,5 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 32,5 €/100 
кг/нетто

020713 М’ясо та їстівні субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарній позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мо-
рожені, частини тушок і субпродукти, свiжi або охолодженi

0207 13 10 ---- Обваленi 102,4 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 102,4 
€/100 кг/нетто

0207 13 20 ----- Половини та четвертини 35,8 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 35,8 €/100 
кг/нетто

0207 13 30 ----- Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 26,9 €/100 
кг/нетто

020713 40 ----- Спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 18,7 €/100 кг/
нетто

0 0%

020713 50 ----- Грудинки та їх частини 60,2 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 60,2 €/100 
кг/нетто

020713 60 ----- Нiжки та їх частини 46,3 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 46,3 €/100 
кг/нетто

0207 13 70 ----- Іншi 100,8 €/100 кг/
нетто

0 0%

0207 13 91 --- Субпродукти: 6,4% 0 0%
0207 13 99 ---- Печiнка 18,7 €/100 кг/

нетто
ТК 0 або 18,7 €/100 

кг/нетто
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Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

020714 М’ясо та їстівні субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарній позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мо-
рожені, частини тушок і субпродукти, мороженi

0207 14 10 ---- Обваленi 102,4 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 102,4 
€/100 кг/нетто

0207 14 20 ----- Половини та четвертини 35,8 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 35,8 €/100 
кг/нетто

0207 14 30 ----- Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 26,9 €/100 
кг/нетто

0207 14 40 ----- Спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 18,7 €/100 кг/
нетто

0 0%

0207 14 50 ----- Грудинки та їх частини 60,2 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 60,2 €/100 
кг/нетто

0207 14 60 ----- Нiжки та їх частини 46,3 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 46,3 €/100 
кг/нетто

0207 14 70 ----- Іншi 100,8 €/100 кг/
нетто

0 0%

0207 14 91 ---- Печiнка 6,4% 0 0%
0207 14 99 ----- Іншi 18,7 €/100 кг/

нетто
ТК 0 або 18,7 €/100 

кг/нетто
020755 М’ясо та їстівні субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарній позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мо-

рожені, гусей, iншi, замороженi
020755 10 ----Обвалені 100,5 €/100 кг 0 0%
020755 21 ----Половини Або Четвертини 52,90 €/100 кг 0 0%
020755 31 -----Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,90 €/100 кг 0 0%
020755 41 -----Спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 18,70 €/100 кг 0 0%
020755 51 -----Грудинки та їх частини 86,50 €/100 кг 0 0%
020755 61 -----Нiжки та їх частини 69,70 €/100 кг 0 0%
020755 71 -----Палетоти 66,00 €/100 кг 0 0%
020755 81 -----Iншi 123,20 €/100 кг 0 0%
020755 93 -----Печiнка жирна 0% 0 0%
020755 95 -----Iнша 6,4% 0 0%
020755 99 -----Iншi 18,70 €/100 кг 0 0%

020910 Сало без пiсних частин, свинячий жир і жир свiйської птицi, не витопленi та не видiленi iншим способом, 
свiжi або охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копчені, свиняче сало (пiдшкiрний жир)

0209 10 11 ----Свiже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолi 21,40 €/100 кг 0 0%
0209 10 19 ----Сушене або копчене 23,60 €/100 кг 0 0%
0209 10 90 ----Свинячий жир, вiдмiнний вiд того, що зазначений у 

товарнiй пiдкатегорiї 0209 10 11 00 або 0209 10 19 00
12,90 €/100 кг 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження
Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 02. 

 Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Яловичина 0201 10 (00)

0201 20 (20-30-50-90)
0201 30 (00)
0202 10 (00)
0202 20 (10-30-50-90)
0202 30 (10-50-90)

12 000 тонн/рік 
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 Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Свинина 0203 11 (10)

0203 12 (11-19)
0203 19 (11-13-15-55-59)
0203 21 (10)
0203 22 (11-19)
0203 29 (11-13-15-55-59)

20 000 тонн/рік 
+ 20 000 тонн/рік 
0203 11 (10)
0203 12 (19)
0203 19 (11-15-59)
0203 21 (10)
0203 22 (19)
0203 29 (11-15-59))

М'ясо баранини 0204 22 (50-90)
0204 23 (00)
0204 42 (30-50-90)
0204 43 (10-90)

1 500 тонн/рік 
з поступовим збільшенням протягом 5 
років до 2 250 тонн/рік 

М'ясо птиці та напівфабрикати з м'яса 
птиці

0207 11 (30-90)
0207 12 (10-90)
0207 13 (10-20-30-50-60-99)
0207 14 (10-20-30-50-60-99) 
0207 24 (10-90)
0207 25 (10-90)
0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 32 (15-19-51-59-90)
0207 33 (11-19-59-90) 
0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-
63-71-79-99)
0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-
79-90)
0210 99 (39)
1602 31 (11-19-30-90)
1602 32 (11-19-30-90) 
1602 39 (21)

16 000 тонн/рік 
з поступовим збільшенням протягом 5 
років 
до 20 000 тонн/рік 

+ 20 000 тонн/рік
(0207 12 (10-90))

Правила походження 
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали Груп 1 і 2 є виробленими цілком в даній країні 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 02 : М'ясо та їстів-
ні субпродукти, при експорті в Європейський Союз.2

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, призначених для людського спожи-
вання

3.  Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, призначених для людського 
споживання

4. Контроль за продуктами тваринного походження для людського споживання

5. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

6. Маркування харчових продуктів

7. CІTES - Захист загрожених видів

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам зако-
нодавства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку – безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кіль-
костях, які могли б загрожувати здоров’ю людини. Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти 
та овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продукти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспор-
тування або також внаслідок забруднення довкілля. Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon 
(EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) 
(CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст забруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:

Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фрук-
тах і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулко-

вих молюсках і дитячому харчуванні.

2  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи



243Група 02. М’ЯСО ТА ЇСТIВНI СУБПРОДУКТИ 

Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання 
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для людського споживання рослин-
них і тваринних продуктів або їх частин, в яких або на яких можуть бути залишки пестицидів, дозволяється тіль-
ки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних контролювати наявність 
хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах, продуктах тваринного і рослинного походження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Для захисту споживачів від неприйнятних рівнів залишкового вмісту пестицидів, Європейська Комісія встановила для 
імпорту рослинних і тваринних продуктів максимально допустимі рівні залишків (MRLs).
Додатки до відповідних постанов – Annexes to Regulatіon (EC) No 396/2005 of the European Parlіament and of the 
Councіl – визначають список продуктів, які підлягають контролю, і застосовні до них MRLs:

-
дження, фрукти, овочі, крупи, спеції та деякі їстівні рослини.

-
нальному рівні), наведено в Додатку ІІІ.

VІ зі списком коефіцієнтів перетворення MRLs для перероблених продуктів, ще не опубліковані. 
-

ні відступи, перш ніж продукти потраплять на ринок.
Конкретна інформація про речовини та MRLs, перелічені в Додатках ІІ, ІІІ і ІV доступна в базі даних пестицидів ЄС.

Виведення на ринок цих продуктів регулюється двома головними директивами:

31996L0023). Подає процедуру визнання гарантій щодо залишків хімічних речовин, наданих третьою краї-
ною при імпорті тварин і продуктів тваринного походження, еквівалентними встановленим правилами ЄС 
для цих продуктів. Такі продукти можна імпортувати тільки з ухвалених країн, включених до списку, над-
рукованого у відповідному рішенні Комісії: Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 
32011D0163). Для включення до цього списку і перебування в ньому, зацікавлена третя країна повинна 
подати план надання гарантій щодо моніторингу груп залишків і речовин, зазначених у Додатку І до ди-
рективи.

Parlіament and of the Councіl (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107). Формулює правила і процедури 
збуту в ЄС активних речовин і отримання дозволу держав-членів на продукти захисту, що містять ці речо-
вини. Активні речовини можна використовувати в продуктах захисту рослин тільки за умови, що їх вклю-
чено до дозвільного списку ЄС. Такі речовини включені в базу даних пестицидів ЄС. Після того, як речо-
вину внесено до списку, держави-члени можуть дозволяти використання продуктів з її вмістом.
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Законодавство

placіng of plant protectіon products on the market and repealіng Councіl Dіrectіves 79/117/EEC and 91/414/ 
EEC (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107)

1107/2009 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the lіst of approved actіve substances (OJ 
L-153 11/0/2011) (CELEX 32011R0540)

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

resіdue levels (MRLs) of pestіcіdes іn products of plant and anіmal orіgіn (OJ L-70 16/03/2005) (CELEX 
32005R0396)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

multіannual control programme of the Unіon for 2013, 2014 and 2015 to ensure complіance wіth maxіmum 
resіdue levels of pestіcіdes and to assess the consumer exposure to pestіcіde resіdues іn and on food of plant 
and anіmal orіgіn (OJ L-235 01/09/2012) (CELEX 32012R0788)

3. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для споживання людьми тваринних 
продуктів дозволяється тільки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних 
контролювати наявність хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах і продуктах тваринного походження.

Ця вимога стосується таких товарів: велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні, домашня птиця, аквакульту-
ра, молоко, яйця, кролятина, впольована або вирощена дичина і мед.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Постанова Європейського Парламенту – Regulatіon (EC) No 470/2009 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) – окреслює правила та процедури для визначення:

1. дозволеної в їжі тваринного походження максимальної залишкової концентрації активної фармакологічної ре-
човини (Maxіmum Resіdue Lіmіts – MRLs). Максимальні залишкові концентрації зазначені в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010 (OJ L-15 2 0/01/2010) (CELEX 32010R0037)

2. залишкового вмісту деяких активних фармакологічних речовин, для яких не встановлено максимальні залишко-
ві концентрації (т. з. опорна точка дії (Reference Poіnt for Actіon, RPA).

Вантажі харчових продуктів тваринного походження (імпортовані з третьої країни чи вироблені в ЄС) не можуть , за 
законом потрапити на ринок ЄС і будуть відхилені, якщо:

-
ведені в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 37/2010);

-
цію в ЄС не встановлено (тобто не зазначено в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 
37/2010);
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-
ристання в ЄС для тварин харчового призначення (зазначених у таблиці 2 в Додатку до постанови Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010) і їх нинішня концентрація перевищує мінімальну граничну норму, т. зв. «Mіnіmum 
Requіred Performance Lіmіt» (MRPL), якщо її встановлено (наприклад, для хлорамфенікола або нітрофуранів);

20/01/2010) (CELEX 31996L0022), були використані такі речовини:
o стильбени або тиреостатики для будь-яких потреб
o бета-агоністи (стероїдні гормони) для прискорення росту
o естрадіол для терапевтичних чи зоотехнічних потреб.

Треті країни, що бажають експортувати в ЄС харчі тваринного походження, повинні подати в служби Комісії річ-
ний план моніторингу вмісту залишків у цих продуктах. Після того, як Комісія затверджує план, країна потрапляє 
до переліку в документі Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (CELEX 32011D0163). Включення до «списку залиш-
ків» – передумова експорту в ЄС харчів тваринного походження. Застосовуються також вимоги щодо охорони 
здоров’я людей і тварин.

При ввезенні в ЄС, з партій може здійснюватися відбирання та аналіз зразків на залишки в національних контр-
ольних лабораторіях держав-членів. Умови такого відбирання й аналізу зразків описані в постанові Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).

Сайт Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів подає специ-
фічну інформацію про вимоги щодо вмісту залишків у деяких тваринах харчового призначення та продуктах, 
які з них походять:

-
вин у меді

Законодавство

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

theіr classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 
32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of beta-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)
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4. Контроль за продуктами тваринного походження для людського 
споживання 
Імпорт продуктів тваринного походження, призначених для людського споживання, підлягає вимогам щодо охо-
рони здоров’я людей і тварин, призначених запобігти перенесенню хвороб серед людей і худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Умови щодо охорони здоров’я людей і худоби включають насамперед:
-

го походження відповідно до постанов: Regulatіon (EC) N o 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and 
of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0852);

32002L0099);

(EC) No 10 99/2009 (OJ L-303 18/11/2009) (CELEX 32009R1099);

(EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

-
нови: Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935).

Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG 
SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо здоров’я людей 
і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових продуктів і ветеринарії. 
Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цієї конкретної категорії продуктів. 
Цей список включають до законодавства ЄС. Схвалені підприємства: на додачу до затвердження країни, більшість 
продуктів тваринного походження можна імпортувати в ЄС тільки, якщо вони були відправлені з, отримані або при-
готовлені на підприємствах (бойні, обробні та переробні підприємства тощо), які входять до переліку, затвердженого 
Генеральним директоратом з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG SANCO). Ветеринарний сертифікат: 
імпорт продуктів тваринного походження в ЄС повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний упо-
вноваженим ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, який засвідчує, що відповідні продукти 
придатні для експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від категорії про-
дуктів, породи тварин, та / або спеціальних вимог для цих конкретних продуктів. Контроль за здоров’ям: після при-
буття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою відповідно до положень 
директиви: Councіl Dіrectіve 97/78/EC (OJ L-24 30/01/1998) (CELEX 31997L0078). Відповідно до процедури, визначеній 
постановою Commіssіon Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), результати інспекції 
мають бути відображені в загальному ветеринарному документі доступу (Common Veterіnary Entry Document, CVED 
Anіmals).

Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, включе-
ної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сертифіка-
тами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена. До-
тримання цих вимог тісно пов’язане з виконанням певних умов, спрямованих на захист здоров’я людей і тварин.

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)
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the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

for Trіchіnella іn meat (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2075)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards specіal guarantees concernіng salmonella for 
consіgnments to Fіnland and Sweden of certaіn meat and eggs (OJ L-271 15/10/2005) (CELEX 32005R1688)

governіng trade іn and іmports іnto the Communіty of products not subject to the saіd requіrements laіd down 
іn specіfіc Communіty rules referred to іn Annex A (І) to Dіrectіve 89/662/EEC and, as regards pathogens, to 
Dіrectіve 90/425/EEC (OJ L-62 15/03/1993) (CELEX 31992L0118)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)

delіverіes of raw mіlk to processіng establіshments and the processіng of thіs raw mіlk іn Romanіa wіth regard 
to the requіrements of Regulatіon (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of Councіl 
(OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 32007D0027)

5. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами: Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої 
речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або корму. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС 
можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності деякої продукції, як от:
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Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)

6. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 
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Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:

Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

7. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of Poultry Processors and Poultry Trade 
in the EU countries (AVEC)
Асоціація виробників та торговців птицею 
Rue du Luxembourg 47-51
B-1050 Brussels
Belgium
+32 2 238 10 82/83
www.avec-poultry.eu

Committee of Agricultural Associations in the EU 
(COPA-COGECA)
Комітет аграрних асоціацій ЄС
Rue de Trèves 61
1040 Bruxelles
+32 (0)2/287.27.11
www.copa-cogeca.be 

European Livestock And Meat Trades Union 
(UECBV)
Європейська профспілка худоби та м’яса
81A, rue de la Loi (box 9)
4th floor
1040 Brussels
Belgium
+32 2 230 46 03
www.uecbv.eu/en/

European Natural Sausage Casings Association 
(ENSCA)
Європейська Асоціація натуральних ковбасних 
оболонок 
c/o UECBV
81A, rue de la Loi (box 9)
4th floor
1040 Brussels
Belgium
www.ensca.be

International Federation of Agricultural Producers 
(IFAP – FIPA)
Міжнародна федерація сільськогосподарських 
виробників
60, Rue Saint-Lazare 75009 
Paris, France
+33 1 45 26 0
www.ifap.org

Liaison Centre for the Meat Processing Industry in 
the European Union (CLITRAVI)
Центр зв’язків для м’ясопереробної промисловості в 
Європейському Союзі 
Boulevard Baudouin, 18 
BE-1000 Brussels
Belgium
+32 2 203 51 41
www.clitravi.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne
Cologne
Germany
www.anuga.com

AGRARIA Romania (раз на рік)
Сільське  та лісове господарство, харчова 
промисловість 
Tetarom III Industrial Park
Cluj-Napoca
Romania 
www.10times.com

EUROTIER Hannover (раз на 2 роки)
Тваринництво  та м'ясна промисловість
Deutsche Messe Hannover 
Hannover
Germany
www.eurotier.com

EUROCARNE (раз на 3 роки)
М'ясна промисловість
Verona Exhibition Centre
Verona
Italy
www.eurocarne.it

Evenord (раз на рік)
Обладнання для м'ясної промисловості
Nuernberg Messe
Nürnberg
Germany
www.nuernbergmesse.de

EXPOCARNE (раз на 2 роки)
Обладнання та логістика для м'ясної 
промисловості
Batalha Centro de Exposições
Batalha
Portugal
www.exposalao.pt

FH Nord (раз на рік)
М'ясна промисловість
Hmburg Messe
Hamburg
Germany
www.hamburg-messe.de

IFFA / IFFA-DELICAT (раз на 2 роки)
М'ясна промисловість
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt a. M.
Germany
www.iffa.messefrankfurt.com

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

MEAT TECH (раз на 3 роки)
Переробка та упаковка для м'ясної промисловості
Fieramilano
Milan
Italy
www.meat-tech.it 

MEATMANIA (раз на рік)
М'ясна промисловість
Inter Expo Center
Sofia
Bulgaria
www.food-exhibitions.bg

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris
France
www.sialparis.com

SÜFFA (раз на рік)
М'ясна промисловість
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart
Germany
www.messe-stuttgart.de/en/sueffa/

Tecnocárnica (раз на 3 роки)
Машини, техніка та устаткування для м'ясної 
промисловості 
Fira de Barcelona - Recinto Gran Via
Barcelona
Spain
www.bta-bcn.com
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VIV EUROPE (раз на 4 роки)
Тваринництво  та м'ясна промисловість
Jaarbeurs Utrecht
Utrecht
Netherlands
www.jaarbeurs.nl

ZOOTECCNIA (раз на 2 роки)
Тваринництво  та м'ясна промисловість
Thessaloniki International Exhibition Centre 
Thessaloniki
Greece
www.zootechnia.helexpo.gr/zootechnia/en
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Група 03.  
РИБА І РАКОПОДІБНІ, МОЛЮСКИ ТА ІНШІ ВОДЯНІ 
БЕЗХРЕБЕТНІ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ
03.01 Жива риба

03.02 Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м’яса риб товарної позицiї 0304

03.03 Риба морожена, крiм рибного фiле та іншого м’яса риб товарної позицiї 0304

03.04 Фiле рибне та iнше м’ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене

03.05 Риба, сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; рибнi борошно, порошок та 
гранули, придатнi для харчування

03.06
Ракоподiбнi з панцирами або без панцирiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в 
розсолi; ракоподiбнi в панцирах, варенi у водi або на парі, охолодженi або неохолодженi, мороженi, 
сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування

03.07

Молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або 
в розсолi;  водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних та молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, 
солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з водяних безхребетних, крiм ракоподiбних, придатнi 
для харчування

03.08
Водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних i молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi, в 
розсолi або копченi, гарячого або холодного копчення; борошно, порошок i гранули з водяних безхре-
бетних даної товарної позицiї, придатнi для харчування
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС риби і ракоподібних, молюсків та інших водяних без-
хребетних за період 2012-2014 років склав €5 млн, зростаючи в середньому на 68% на рік.  Для ЄС це станови-
ло 0,03% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 03 за згаданий період, що 
склало €15 млрд.  

Експорт з України до ЄС
Група 03 (€ млн)

Частка Групи 03 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України 
до ЄС Група 03 (%)

Основні напрямки експорту з України  
до ЄС Група 03 (%)

0304  ФIЛЕ РИБНЕ ТА IНШЕ М’ЯСО РИБ (ВКЛЮЧАЮЧИ ФАРШ), СВIЖЕ, ОХОЛОДЖЕНЕ АБО МОРОЖЕНЕ
0305  РИБА, СУШЕНА, СОЛОНА АБО В РОЗСОЛI; РИБА ГАРЯЧОГО АБО ХОЛОДНОГО КОПЧЕННЯ; РИБНI БОРОШНО, ПО-

РОШОК ТА ГРАНУЛИ, ПРИДАТНI ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ
0303  РИБА МОРОЖЕНА, КРIМ РИБНОГО ФIЛЕ ТА ІНШОГО М’ЯСА РИБ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 0304
0307  МОЛЮСКИ, ВIДДIЛЕНI АБО НЕ ВIДДIЛЕНI ВIД ЧЕРЕПАШОК, ЖИВI, СВIЖI, ОХОЛОДЖЕНI, МОРОЖЕНI, СУШЕНI, 

СОЛОНI АБО В РОЗСОЛI;  ВОДЯНI БЕЗХРЕБЕТНI, КРIМ РАКОПОДIБНИХ ТА МОЛЮСКIВ, ЖИВI, СВIЖI, ОХОЛОДЖЕНI, 
МОРОЖЕНI, СУШЕНI, СОЛОНI АБО В РОЗСОЛI; БОРОШНО, ПОРОШОК ТА ГРАНУЛИ З ВОДЯНИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ, 
КРIМ РАКОПОДIБНИХ, ПРИДАТНI ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 17 видів продукції Групи 03  (на рівні 6 знаків), що склало  99,3% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

030489 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, мо-
рожене

4 615 394 93,3%

030479 фiле морожене риб родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i 
Muraenolepididae

114 610 2,3%

030389 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб то-
варної позицiї 0304, iнша риба, крiм печiнки, iкри та молочка

40 048 0,8%

030481 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, 
охолоджене або морожене, лосося тихоокеанського 
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лосося атлан-
тичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho)

30 245 0,6%

030539 Риба, сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або хо-
лодного копчення; рибнi борошно, порошок та гранули, 
придатнi для харчування

28 441 0,6%

030469 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охо-
лоджене або мороженее, інша

25 463 0,5%

030559 Риба, сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або хо-
лодного копчення; рибнi борошно, порошок та гранули, 
придатнi для харчування,  Сайка (Boreogadus saida)

23 070 0,5%

030760 Молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок, живi, 
свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi
або в розсолi; водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних та 
молюскiв, живi, свiжi, охолодженi,
мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок 
та гранули з водяних безхребетних, крiм
ракоподiбних, придатнi для харчування, Равлики, крiм мор-
ських

17 134 0,3%

030462 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охо-
лоджене або мороженее, сома (Pangasius spp., Silurus spp., 
Clarias spp., Ictalurus spp.)

9 714 0,2%

030499 Фiле рибне та iнше м’ясо риб (включаючи фарш), свiже, охо-
лоджене або морожене, інші 

8 743 0,2%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 03 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535)

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

030389 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної 
позицiї 0304, iнша риба, крiм печiнки, iкри та молочка

Вільна 0 0%

030462 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолодже-
не або мороженее, сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 
Ictalurus spp.)

Вільна 0 0%

030469 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолодже-
не або мороженее, інша

Вільна 0 0%

030479 фiле морожене риб родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i 
Muraenolepididae:

Вільна 0 0%

030481 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охоло-
джене або морожене, лосося тихоокеанського (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i 
Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося 
дунайського (Hucho hucho)

Вільна 0 0%

030489 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, морожене Вільна 0 0%
030499 Фiле рибне та iнше м’ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або моро жене, інші

0304 99 10 --- Сурімі 14,2% 0 0%
0304 99 21 ---- Прiсноводної риби 8% 0 0%
0304 99 23 ----- Оселедців (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15% 0 0%
0304 99 29 ----- Окуня морського (Sebastes spp.) 8% 0 0%
0304 99 31 ------ Трiски тихоокеанської (Gadus macrocephalus) 7,5% 0 0%
0304 99 33 ------ Трiски атлантичної (Gadus morhua) 7,5% 0 0%
0304 99 39 ------ Інших 7,5% 0 0%
0304 99 41 ----- Сайди (Pollachius virens) 7,5% 0 0%
0304 99 45 ----- Пiкшi (Melanogrammus aeglefinus) 7,5% 0 0%
0304 99 51 ----- Мерлузи (Merluccius spp.) і морського миня (Urophycis spp.) 7,5% 0 0%
0304 99 55 ----- Мегрiма (Lepidorhombus spp.) 15% 0 0%
0304 99 61 ----- Ляща морського звичайного (Brama spp.) 15% 0 0%
0304 99 65 ----- Вудильника (Lophius spp.) 7,5% 0 0%
0304 99 71 ----- Путасу (Micromesistius poutassou або Gadus poutassou) 7,5% 0 0%
0304 99 75 ----- Минтая (Theragra chalcogramma) 7,5% 0 0%
0304 99 99 ----- Інших 7,5% 0 0%

030539 Риба, сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного 
копчення; рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для хар-
чування

Вільна 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

030559 Риба, сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; рибнi борошно, порошок та 
гранули, придатнi для харчування,  Сайка (Boreogadus saida)

0305 59 11 ---- Сушена, несолона 13% 0 0%
0305 59 19 ---- Сушена, солона 13% 0 0%
0305 59 30 --- Оселедцi (Clupea harеngus, Clupea pallasii) 12% 0 0%
0305 59 50 --- Анчоуси (Engraulis spp.) 10% 0 0%
0305 59 70 --- Палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 15% 0 0%
0305 59 80 -- Інша 12% 0 0%

030760 Молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок, живi, свiжi, 
охолодженi, мороженi, сушенi, солонi
або в розсолi; водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних та молюскiв, 
живi, свiжi, охолодженi,
мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гра-
нули з водяних безхребетних, крiм
ракоподiбних, придатнi для харчування, Равлики, крiм морських

Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження
Не застосовується.

Правила походження 
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво,  у якому усі матеріали Групи 03 є виробленими цілком в даній країні 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції у межах  Групи 03: Риба і ракопо-
дібні, молюски та інші водяні безхребетні, при експорті в Європейський Союз.3  

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, призначених для людського 
споживання (Потрібно тільки для аквакультури)

3. Контроль за рибопродуктами, призначеними для людського споживання

4. Контроль за рибопродуктами, не призначеними для людського споживання

5. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

6. Контролювання нелегального вилову риби (Не застосовується до продуктів аквакультури, отриманих з 
мальків або личинок)

7. Маркування харчових продуктів

8. CІTES - Захист загрожених видів

9. Ринкові стандарти для рибної продукції

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам зако-
нодавства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку – безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кіль-
костях, які могли б загрожувати здоров’ю людини.

Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продук-
ти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування або також внаслідок забруднення довкілля.

Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down 
Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст за-
бруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:

Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фрук-
тах і вині.

3  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10 експортних видів продукції Групи
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Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулко-

вих молюсках і дитячому харчуванні.

Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для споживання людьми тваринних 
продуктів дозволяється тільки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних 
контролювати наявність хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах і продуктах тваринного походження.

Ця вимога стосується таких товарів: велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні, домашня птиця, аквакульту-
ра, молоко, яйця, кролятина, впольована або вирощена дичина і мед.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Постанова Європейського Парламенту – Regulatіon (EC) No 470/2009 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) – окреслює правила та процедури для визначення:

1. дозволеної в їжі тваринного походження максимальної залишкової концентрації активної фармакологічної ре-
човини (Maxіmum Resіdue Lіmіts – MRLs). Максимальні залишкові концентрації зазначені в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010 (OJ L-15 2 0/01/2010) (CELEX 32010R0037)

2. залишкового вмісту деяких активних фармакологічних речовин, для яких не встановлено максимальні залишко-
ві концентрації (т. з. опорна точка дії (Reference Poіnt for Actіon, RPA).

Вантажі харчових продуктів тваринного походження (імпортовані з третьої країни чи вироблені в ЄС) не можуть , за 
законом потрапити на ринок ЄС і будуть відхилені, якщо:

-
ведені в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 37/2010);

-
цію в ЄС не встановлено (тобто не зазначено в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 
37/2010);

-
ристання в ЄС для тварин харчового призначення (зазначених у таблиці 2 в Додатку до постанови Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010) і їх нинішня концентрація перевищує мінімальну граничну норму, т. зв. «Mіnіmum 
Requіred Performance Lіmіt» (MRPL), якщо її встановлено (наприклад, для хлорамфенікола або нітрофуранів);

20/01/2010) (CELEX 31996L0022), були використані такі речовини:
o стильбени або тиреостатики для будь-яких потреб
o бета-агоністи (стероїдні гормони) для прискорення росту
o естрадіол для терапевтичних чи зоотехнічних потреб.

Треті країни, що бажають експортувати в ЄС харчі тваринного походження, повинні подати в служби Комісії річ-
ний план моніторингу вмісту залишків у цих продуктах. Після того, як Комісія затверджує план, країна потрапляє 
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до переліку в документі Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (CELEX 32011D0163). Включення до «списку залиш-
ків» – передумова експорту в ЄС харчів тваринного походження. Застосовуються також вимоги щодо охорони 
здоров’я людей і тварин.

При ввезенні в ЄС, з партій може здійснюватися відбирання та аналіз зразків на залишки в національних контр-
ольних лабораторіях держав-членів. Умови такого відбирання й аналізу зразків описані в постанові Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).

Сайт Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів подає специ-
фічну інформацію про вимоги щодо вмісту залишків у деяких тваринах харчового призначення та продуктах, 
які з них походять:

-
вин у меді

Законодавство

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

theіr classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 
32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of beta-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

3. Контроль за рибопродуктами, призначеними для людського споживання
Контроль стосується виконання загальних умов щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаних запобігти 
перенесенню хвороб серед людей і тварин. Імпорт рибопродуктів і продуктів аквакультури для людського спо-
живання підлягає загальним вимогам щодо охорони здоров’я, а саме:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав спожива-
чів (DG SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо 
здоров’я людей і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових про-
дуктів і ветеринарії. Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цього 
конкретного виду тварин. Цей список публікують в Офіційному журналі ЄС.



262 МАКРОПЕДІЯ

2. Ветеринарний сертифікат: партію повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний уповноваже-
ним ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, що засвідчує, що ці тварини придатні для 
експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від видів і призначення тва-
рин, санітарної групи, до якої Єврокомісія віднесла третю країну, та / або спеціальних вимог для цих конкретних 
тварин.

3. Контроль: після прибуття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою 
відповідно до положень директиви – Councіl Dіrectіve 91/496/EEC (OJ L-268 24/09/1991) (CELEX 31991L0496). На 
застосування процедур, визначених постановою – Commіssіon Regulatіon (EC) No 282/2004 (OJ L-49 19/02/2004) 
(CELEX 32004R0282), результати інспекції мають бути відображені в загальному ветеринарному документі досту-
пу (Common Veterіnary Entry Document, CVED Anіmals).

Заборонено ринкування в ЄС отруйних риб родин Tetraodontіdae, Molіdae, Dіodontіdae, Canthіgasterіdae, а також 
рибопродуктів, що містять такі біотоксини, як сігуатоксини чи міотоксини, на підставі постанови Regulatіon (EC) No 
853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl.

Отож, ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, 
включеної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сер-
тифікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-чле-
на. До свіжих рибопродуктів, які доставляють в ЄС просто з риболовного судна, що плаває під прапором третьої 
країни, застосовують іншу схему контролю, викладену в Додатку ІІІ до постанови Regulatіon (EC) No 854/2004 of 
the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0854).

Законодавство

to a dіfferent scheme of health control laіd down іn Annex ІІІ of Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0854);

Red 2G as food colour (OJ L-19527/07/2007) (CELEX 32007R0884);

(EC) No 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 
32004R0852) (CELEX 32004R0852) respectіvely;

1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31 
997R0258);

(EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004)(CELEX 32004R1935);

Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила для харчових продуктів і гігієнічні характеристики харчів тваринного по-
ходження

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
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Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

country may land dіrectly and market the

Умови щодо здовров’я тварин

productіon, processіng, dіstrіbutіon and іntroductіon of products of anіmal orіgіn for human consumptіon 
(OJ L-18 23/01/2003) (CELEX 32002L0099)

products thereof, and on the preventіon and control of certaіn dіseases іn aquatіc anіmals (OJ L-328 24/11/2006) 
(CELEX 32006L0088)

certaіn dіseases іn aquaculture anіmals and wіld aquatіc anіmals іn accordance wіth Artіcle 43 of Councіl 
Dіrectіve 2006/88/EC (OJ L-98 20/04/2010) (CELEX 32010D0221)

requіred of shellfіsh waters (OJ L-376 27/12/2006) (CELEX 32006L0113)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

requіrements for quarantіne of aquaculture anіmals (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008D0946)

Заходи з моніторингу залишків пестицидів, ветеринарних ліків та забруднювачів у та на харчових продуктах 
тваринного походження

lіve anіmals and products of anіmal orіgіn and repealіng Dіrectіves  85/358/EEC and 86/469/EEC  and Decіsіons 
89/187/EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl andRegulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) Note: Annex V to Councіl Regulatіon (EEC) No 2 
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377/90 of 26 June 1990 layіng down a Communіty procedure for the establіshment of maxіmum resіdue lіmіts 
of veterіnary medіcіnal products іn foodstuffs of anіmal orіgіn (OJ L 224 18/08/1990) (CELEX 31990R2377) shall 
contіnue to apply untіl the entry іnto force of the measures related to the applіcatіon for an opіnіon of the 
European’s Medіcіnes Agency.

classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of ß-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0022)

coccіdіostats or hіstomonostats іn food resultіng from the unavoіdable carry-over of these substances іn 
nontarget feed (OJ L-40 11/02/2009) (CELEX 32009R0124)

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of 
radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

Communіty control programme for 2009, 2010 and 2011 to ensure complіance wіth maxіmum levels of and 
to assess the consumer exposure to pestіcіde resіdues іn and on food of plant and anіmal orіgіn (OJ L-328 
06/12/2008) (CELEX 32008R1213)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіedmaterіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) No 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)
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Спеціальні умови приготування харчових продуктів

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ 115 11/11/1962) (CELEX 
31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon of 
derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food іngredіents 
(OJ L- 141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 
31999L0003)

for the іrradіatіon of foods (OJ L-287 25/10/2002) (CELEX 32002D0840)

(OJ C-283 24/11/2009) Dіrectіve 2009/39/EEC of the European Parlіament and of the Councіl of 06 May 2009 on 
foodstuffs іntended for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

іnfants and young chіldren (OJ L- 339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) No 1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuff contaіnіng added oіls or fats (OJ L-202 
28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

Загальні умови стосовно матеріалів і виробів, які контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)
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іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-220 15/08/2002) (CELEX 32002L0072)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

plastіcіsers іn gaskets іn lіds іntended to come іnto contact wіth foods (OJ L-92 03/04/2007) (CELEX 32007R0372)

from whіch іmports of bіvalve molluscs, echіnoderms, tunіcates, marіne gastropods and fіshery products are 
permіtted (OJ L-320 18/11/2006) (CELEX 32006D0766)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-191 28/05/2004) (CELEX 32004R0882)

rules for the organіsatіon of offіcіal controls on products of anіmal orіgіn іntended for human consumptіon (OJ 
L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0854)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

veterіnary  checks on  products enterіng  the Communіty  from thіrd  countrіes (OJ  L-24 30/01/1998) (CELEX 
31997L0078)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

for veterіnary checks on anіmals and products of anіmal orіgіn from thіrd countrіes and updatіng the detaіled 
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rules concernіng the checks to be carrіed out by the experts of the Commіssіon (OJ L-326  11/12/2001) (CELEX 
32001D0881)

controls at border іnspectіon posts under Councіl Dіrectіves 91/496/EEC and 97/78/EC (OJ L-116 04/05/2007) 
(CELEX 32007D0275) 

Commіssіon Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), the result of the іnspectіon 
shall be reflected іn the Common Veterіnary Entry Document (CVED).

4. Контроль за рибопродуктами, не призначеними для людського споживання 
Імпорт в ЄС рибопродуктів і продукції аквакультури, не призначених для людського споживання, підлягає за-
гальним умовам щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаним гарантувати високий рівень охорони 
здоров’я і безпеки упродовж усього харчового та кормового ланцюга та запобігти перенесенню хвороб, небез-
печних для тварин чи людей.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав спожива-
чів (DG SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо 
здоров’я людей і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових про-
дуктів і ветеринарії. Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цього 
конкретного виду тварин. Цей список публікують в Офіційному журналі ЄС.

2. Ветеринарний сертифікат: партію повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний уповноваже-
ним ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, що засвідчує, що ці тварини придатні для 
експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від видів і призначення тва-
рин, санітарної групи, до якої Єврокомісія віднесла третю країну, та / або спеціальних вимог для цих конкретних 
тварин.

3. Контроль: після прибуття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою 
відповідно до положень директиви – Councіl Dіrectіve 91/496/EEC (OJ L-268 24/09/1991) (CELEX 31991L0496). На 
застосування процедур, визначених постановою – Commіssіon Regulatіon (EC) No 282/2004 (OJ L-49 19/02/2004) 
(CELEX 32004R0282), результати інспекції мають бути відображені в загальному ветеринарному документі досту-
пу (Common Veterіnary Entry Document, CVED Anіmals).

Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, вклю-
ченої до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними серти-
фікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена.

Законодавство

and of the Councіl (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183);

Правила охорони здоров’я людей і тварин

health rules as regards anіmal by-products and derіved products not іntended for human consumptіon and 
repealіng Regulatіon (EC) No 1774/2002 (OJ L-300 14/11/2009) (CELEX 32009R1069)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 
products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)
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and products thereof, and on the preventіon and control of certaіn dіseases іn aquatіc anіmals. (OJ L-328 
24/11/2006) (CELEX 32006L0088)

certaіn dіseases іn aquaculture anіmals and wіld aquatіc anіmals іn accordance wіth Artіcle 43 of Councіl 
Dіrectіve 2006/88/EC (OJ L-98 20/04/2010) (CELEX 32010D0221)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

requіrements for quarantіne of aquaculture anіmals (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008D0946)

requіred of shellfіsh waters (OJ L-376 27/12/2006) (CELEX 32006L0113)

Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до годування тварин

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

Загальні умови щодо деяких речовин в та на кормах

іn anіmal feed (OJ L-140 30/05/2002) (CELEX 32002L0032)

Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767) Note: Accordіng to Commіssіon Regulatіon (EU) No 454/2010 (OJ L-128 27/05/2010) (CELEX 
32010R0454), feed іntended for pet anіmals and labelled іn accordance wіth Dіrectіve 79/373/EEC may be placed 
on the market untіl 31 August 2011. After that date, іt may remaіn on the market untіl stocks are exhausted.

17/06/2011) (CELEX 32011R0575)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L-62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила ринкування кормів та використання деяких продуктів як добавок у годуванні тварин
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addіtіves for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831) Note: Accordіng to Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 892/2010, (OJ L-266 09/10/2010) (CELEX 32010R0892), some products are no longer 
consіdered as feed addіtіves wіthіn the scope of Regulatіon (EC) No 1831/2003. However, products whіch were 
authorіsed and labelled as feed addіtіves and pre-mіxtures іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1831/2003 
may contіnue to be placed on the market untіl 9 October 2013 and remaіn on the market untіl stocks are 
exhausted. Іn addіtіon, Commіssіon Recommendatіon 2011/25/EU (OJ L-11 15/01/2011) establіshes guіdelіnes 
for the dіstіnctіon between feed materіals, feed addіtіves, bіocіdal products and veterіnary medіcіnal products.

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230) Note: Exіstіng stocks of feed addіtіves covered by thіs Regulatіon may contіnue to be 
placed on the market and used as feed addіtіves belongіng to the group ‘flavourіng and appetіsіng substances’ 
untіl 10 Aprіl 2014. Premіxtures produced wіth the addіtіves above mentіoned may contіnue to be placed on 
the market and used untіl 10 October 2014. Compound feed and feed materіals produced wіth the addіtіves or 
wіth the premіxtures prevіously referred to and whіch have been labelled іn accordance wіth Regulatіon (EC) N 
o 767/2009 untіl 10 Aprіl 2015, may contіnue to be placed on the market and used untіl stocks are exhausted.

Спеціальні правила ринкування кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

veterіnary certіfіcatіon for the іmport of petfood іn hermetіcally sealed contaіners from certaіn thіrd countrіes 
whіch use alternatіve heat treatment systems and amendіng Decіsіon 94/309/EC (OJ L-84 26/03/1997) (CELEX 
31997D0199)

anіmals, semen, embryos, ova and products of anіmal orіgіn іnto the Communіty pursuant to Decіsіons 79/542/ 
EEC, 92/260/EEC, 93/195/EEC, 93/196/EEC, 93/197/EEC, 95/328/EC, 96/333/EC, 96/539/EC, 96/540/EC, 2000/572/ 
EC, 2000/585/EC, 2000/666/EC, 2002/613/EC, 2003/56/EC, 2003/779/EC, 2003/804/EC, 2003/858/EC, 2003/863/ 
EC, 2003/881/EC, 2004/407/EC, 2004/438/EC, 2004/595/EC, 2004/639/EC and 2006/168/EC (OJ L-104 21/04/2007) 

Councіl Dіrectіve 2006/88/EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market 
and the іmport іnto the Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector 
specіes (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008R1251)
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of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

veterіnary certіfіcatіon for the іmport of petfood іn hermetіcally sealed contaіners from certaіn thіrd countrіes 
whіch use alternatіve heat treatment systems and amendіng Decіsіon 94/309/EC (OJ L-84 26/03/1997) (CELEX 
31997D0199)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 
products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)

(CELEX 31997L0078)

(CELEX 32004R0136),

veterіnary  checks on  products enterіng  the Communіty  from thіrd  countrіes (OJ  L-24 30/01/1998) (CELEX 
31997L0078)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

for veterіnary checks on anіmals and products of anіmal orіgіn from thіrd countrіes and updatіng the detaіled 
rules concernіng the checks to be carrіed out by the experts of the Commіssіon (OJ L-326  11/12/2001) (CELEX 
32001D0881)

controls at border іnspectіon posts under Councіl Dіrectіves 91/496/EEC and 97/78/EC (OJ L-116 04/05/2007) 
(CELEX 32007D0275)

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-191 28/05/2004) (CELEX 32004R0882)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)
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5. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)

6. Контролювання нелегального вилову риби
Рибну продукцію можна імпортувати в ЄС тільки в супроводі сертифіката на вилов, як визначає постанова Councіl 
Regulatіon (EC) No 1005/2008 (OJ L-286 29/10/2008) (CELEX 32008R1005). Постанова створює систему Спільноти з 
запобігання, стримування та ліквідації незаконного, неоголошеного та нерегульованого вилову.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Схема сертифікації поширюється на морські рибні продукти, виловлені з 1 січня 2010 року, крім продуктів, перерахо-
ваних в Додатку І до постанови, таких як продукти аквакультури, вирощені з мальків або личинок, прісноводні риби, 
декоративні риби та інші.
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Законодавство

deter and elіmіnate іllegal, unreported and unregulated fіshіng, amendіng Regulatіons (EEC) No 2847/93, (EC) 
No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealіng Regulatіons (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999 ( OJ 
L-286 29/10/2008) (CELEX 32008R1005)

іmplementatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 1005/2008 establіshіng a Communіty system to prevent, deter 
and elіmіnate іllegal, unreported and unregulated fіshіng (OJ L-280 27/10/2009) (CELEX 32009R1010)

countrіes іn fіghtіng ІUU fіshіng pursuant to Regulatіon (EC) No 1005/2008 establіshіng a Communіty system 
to prevent, deter and elіmіnate іllegal, unreported and unregulated fіshing (OJ L-91 27/03/2014) (CELEX 
32014D0170)

7. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:
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Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

8. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:
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Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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9. Ринкові стандарти для рибної продукції
Рибну продукцію можна продавати на території ЄС тільки за умови, що вона відповідає ринковим стандартам 
ЄС щодо класифікації за категоріями свіжості, розміру чи ваги, а також упаковки, презентації та маркування.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Держави-члени повинні перевіряти відповідність продукції таким стандартам:
A) Свіжість
B) Категорії за розміром
C) Маркування

Продукція, що надходить в порт ЄС прямо з риболовної зони з судна, що плаває під прапором третьої країни, і 
призначена на продаж, підлягає положенням, застосовним до уловів Спільноти.

Постанова – Councіl Regulatіon (EC) No 1224/2009 (OJ L- 343 22/12/2009) (CELEX 32009R1224) – визначає, що мі-
німальні вимоги до маркування та подання інформації для всіх партій рибопродуктів і продукції аквакультури 
повинні включати:

-
кість особин

Законодавство

certaіn fіshery products (OJ L-334 23/12/1996) (CELEX 31996R2406)

ensurіng complіance wіth the rules of the common fіsherіes polіcy, amendіng Regulatіons (EC) No 847/96, 
(EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 
388/2006, (EC) No 509/2007,  (EC) No  676/2007, (EC) No  1098/2007, (EC)  No 1300/2008,  (EC) No 1342/2008  
and repealіng Regulatіons (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006 (OJ L- 343 22/12/2009) 
(CELEX 32009R1224).
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of National Organizations of Fishing 
Enterprises in the European Union (Europêche)
Асоціація національних організацій риболовецьких 
підприємств в Європейському Союз
Rue Montoyer 24 – Brussels 
Belgium
+32 2 230 4848
+32 2 230 2680
www.chil.me/europeche

European Association of Fish Producers 
Organisations (EAPO)
Європейська Асоціація організацій виробників риби
Ierse Zeestraat 50
8380 Zeebrugge
Belgium
+32 50 37 72 57
+32 50 37 72 58
www.eapo.com

European Aquaculture Society (EAS) 
Європейське товариство аквакультур
Slijkensesteenweg 4
Oostende B-8400
Belgium
Tel +32 59 32 38 59
Fax +32 59 32 10 05
www.easonline.org

European Fish Processors Association (AIPCE-CEP)
Європейська асоціація рибопереробників
Avenue Jules Bordet 142,
B – 1140 Brussels
Belgium
+32 (0)2 761 16 49  
+32 (0)2 761 16 99
www.aipce-cep.org

Federation of European Aquaculture Producers 
(FEAP)
Федерація європейських виробників аквакультур 
Rue de Paris, 9
B-4020 Liege
Belgium
+32 (0)4 3382995
+32 (0)4 3379846 
www.feap.info/default.asp
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne
Cologne
Germany
www.anuga.com

CONXEMAR (раз на рік)
Заморожені мрепродукти
Instituto Ferial de Vigo
Vigo 
Spain
www.conxemar.com

EUROFISHING (раз на 2 роки)
Рибна галузь
Bilbao Exhibition Centre
Bilbao 
Spain
www.bilbaoexhibitioncentre.com

International Food Exhibition (раз на рік)
В світі їжі та напоїв
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

MELA (раз на рік)
Сільське господарство, рибальство, лісове 
господарство, мисливство і садівництво
Gülzow-Prüzen 
Germany
www.mela-messe.de

POLFISH (раз на 2 роки)
Переробка риби і рибної продукції
Gdansk International Fair grounds
Gdansk 
Poland
www.polfishfair.pl

RIGAAGRO (раз на рік)
Сільське господарство, тваринництво, 
садівництво, рибництво, обладнання та технології.
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv/nature

SEAFOOD EXPO GLOBAL / SEAFOOD PROCESSING 
GLOBAL (раз на рік)
Морепродукти та переробка морепродуктів .
Brussels Exhibition Centre
Bruxelles 
Belgium
www.seafoodexpo.com

SLOW FISH (раз на 2 роки)
Рибна галузь
Porto antico di Genova
Genova 
Italy
www.portoantico.it

SALON DE LA CONCHYLICULTURE ET DES 
CULTURES MARINES (раз на рік)
Рибна галузь
Parc Expo - La Beaujoire
Vannes 
France
www.lechorus.com

SEAFOOD BARCELONA (раз на рік)
Морепродукти
Fira de Barcelona - Recinto Gran Via
Barcelona 
Spain
www.seafoodbarcelona.com

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris
France
www.sialparis.com
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Група 04.  
МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ; ЯЙЦЯ ПТАХІВ; 
НАТУРАЛЬНИЙ МЕД; ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО 
ПОХОДЖЕННЯ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕПОЙМЕНОВАНІ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ
04.01 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин

04.02 Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин

04.03
Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментовані або сквашені (бактеріаль-
ними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших 
пiдсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані з доданням або без додання фруктiв, 
горiхiв чи какао

04.04 
Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших 
пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентів молока, з доданням 
чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в іншому місці не зазначені

04.05 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти

04.06 Сири всіх видів і кисломолочний сир

04.07 Яйця птицi в шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi

04.08
Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парі, формованi, мороженi 
або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речо-
вин

04.09 Мед натуральний

04.10 Їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС молока та молочних продуктів; яєць  птахів; натураль-
ного меду; харчових продуктів тваринного походження, в іншому місці непойменованих за період 2012-2014 
років склав €28,95 млн, зростаючи в середньому на 73% на рік.  Для ЄС це становило 2,72% від середньоариф-
метичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 04 за згаданий період, що склало €1,063 млрд.  

Експорт з України до ЄС 
Група 04 (€ млн)

Частка Групи 04 в експорті
 з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС  Група 04 (%)

Основні напрямки експорту з
 України до ЄС Група 04 (%)

0409  МЕД НАТУРАЛЬНИЙ 
0410  ЇСТІВНІ ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ  
0408  ЯЙЦЯ ПТИЦI БЕЗ ШКАРАЛУПИ ТА ЯЄЧНI ЖОВТКИ, СВIЖI, СУШЕНI, ВАРЕНI У ВОДI АБО НА ПАРІ, ФОРМОВАНI, 

МОРОЖЕНI АБО КОНСЕРВОВАНI IНШИМ СПОСОБОМ, З ДОДАННЯМ ЧИ БЕЗ ДОДАННЯ ЦУКРУ ЧИ IНШИХ 
ПIДСОЛОДЖУВАЛЬНИХ РЕЧОВИН 

0401  МОЛОКО ТА ВЕРШКИ, НЕЗГУЩЕНІ ТА БЕЗ ДОДАННЯ ЦУКРУ ЧИ IНШИХ ПIДСОЛОДЖУВАЛЬНИХ РЕЧОВИН 

0406  СИРИ ВСІХ ВИДІВ І КИСЛОМОЛОЧНИЙ СИР 
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CHAPTER 04: DAIRY PRODUCE; BIRDS  EGGS; NATURAL 
HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT 
ELSEWHERE SPECIFIED OR  INCLUDED 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of dairy produce; birdsʹ eggs; natural honey; edible products of animal origin, 
not elsewhere specified or  included between 2012 and 2014 amounted to €28,95mn, growing by an average of 73% 
per annum over the period. This represents 2,72% of the EU’s €1,063bn average worldwide imports of these products 
over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 04 (€ mn) Share of Chapter 04 in Ukraine’s Exports 
 to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 04 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 04 (%) 
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0409 NATURAL HONEY; 
0410 TURTLESʹ EGGS, BIRDSʹ NESTS AND OTHER EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, N.E.S.;
0408 BIRDSʹ EGGS, NOT IN SHELL, AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER, MOULDED, FROZEN 
OR OTHERWISE PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER; 
0401 MILK AND CREAM, NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER; 
0406 CHEESE AND CURD. 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 04 

 Ukraine exports 6 products of Chapter 04 at a 6 digit customs code level. The following top 6 products represent 
100% of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

040900 NATURAL HONEY  28 838 355  99,61% 

041000  TURTLESʹ EGGS, BIRDSʹ NESTS AND OTHER EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL 
ORIGIN, N.E.S. 

51 402  0,18% 

040891  DRIED BIRDSʹ EGGS, NOT IN SHELL, WHETHER OR NOT SWEETENED (EXCL. 
EGG YOLKS) 

46 782  0,16% 

040150  MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF > 10%, NOT 
CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER 

12 486  0,04% 

040690  CHEESE (EXCL. FRESH CHEESE, INCL. WHEY CHEESE, CURD, PROCESSED 
CHEESE, BLUE‐VEINED CHEESE AND OTHER CHEESE CONTAINING VEINS 
PRODUCED BY  PENICILLIUM ROQUEFORTI , AND GRATED OR POWDERED 
CHEESE) 

1 256  0,00% 

040120  MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF > 1% BUT <= 6%, NOT 
CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER 

912  0,00% 

   

ІНШI <
0,00%

0409 МЕД 
НАТУРАЛЬНИЙ

99,61%

0410 ЇСТІВНІ 
ПРОДУКТИ 
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0,18%

0408 ЯЙЦЯ 
ПТИЦI...
0,16% 0401 МОЛОКО 

ТА ВЕРШКИ…
0,05%

0406 СИРИ… <
0,00%

ІНШI
7,23%

ПОЛЬЩА
44,16%

НІМЕЧЧИНА 
35,34%

СЛОВАЧЧИНА
6,66%

АВСТРІЯ
4,17%

ФРАНЦІЯ
2,43%

 

  62

   
0409 NATURAL HONEY; 
0410 TURTLESʹ EGGS, BIRDSʹ NESTS AND OTHER EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, N.E.S.;
0408 BIRDSʹ EGGS, NOT IN SHELL, AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER, MOULDED, FROZEN 
OR OTHERWISE PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER; 
0401 MILK AND CREAM, NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER; 
0406 CHEESE AND CURD. 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 04 

 Ukraine exports 6 products of Chapter 04 at a 6 digit customs code level. The following top 6 products represent 
100% of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

040900 NATURAL HONEY  28 838 355  99,61% 

041000  TURTLESʹ EGGS, BIRDSʹ NESTS AND OTHER EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL 
ORIGIN, N.E.S. 

51 402  0,18% 

040891  DRIED BIRDSʹ EGGS, NOT IN SHELL, WHETHER OR NOT SWEETENED (EXCL. 
EGG YOLKS) 

46 782  0,16% 

040150  MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF > 10%, NOT 
CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER 

12 486  0,04% 

040690  CHEESE (EXCL. FRESH CHEESE, INCL. WHEY CHEESE, CURD, PROCESSED 
CHEESE, BLUE‐VEINED CHEESE AND OTHER CHEESE CONTAINING VEINS 
PRODUCED BY  PENICILLIUM ROQUEFORTI , AND GRATED OR POWDERED 
CHEESE) 

1 256  0,00% 

040120  MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF > 1% BUT <= 6%, NOT 
CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER 

912  0,00% 

   

ІНШI
<0,00%

0409 МЕД 
НАТУРАЛЬНИЙ

99,61%

0410 ЇСТІВНІ 
ПРОДУКТИ 

ТВАРИННОГО…
0,18%

0408 ЯЙЦЯ 
ПТИЦI...
0,16% 0401 МОЛОКО 

ТА ВЕРШКИ…
0,05%

0406 СИРИ… 
<0,00%

ІНШI
7,23%

ПОЛЬЩА
44,16%

НІМЕЧЧИНА 
35,34%

СЛОВАЧЧИНА
6,66%

АВСТРІЯ
4,17%

ФРАНЦІЯ
2,43%



280 МАКРОПЕДІЯ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 6 видів продукції Групи 04  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

040900 Мед натуральний 28 838 355 99,61%
041000 Їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не 

зазначені
51 402 0,18%

040891 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, 
варенi у водi або на парі, формованi, мороженi або 
консервованi iншим способом, з доданням чи без додання 
цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, сушені

46 782 0,16%

040150 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи iнших 
пiдсолоджувальних речовин з  вмiстом жирiв  бiльш як 
10 мас.%

12 486 0,04%

040690 Сири всіх видів і кисломолочний сир, інші 1 256 0,00%

040120 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи iнших 
пiдсолоджувальних речовин з  вмiстом жирiв понад 1 мас.%, 
але не бiльш як 6 мас.%

912 0,00%

ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 04         (на рівні 8 знаків), 
які експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до 
ЄС), перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля від-
сотків після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття 
чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535)

Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехід-
ний пері-
од (років)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

040120 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи 
iнших пiдсолоджувальних речовин з  вмiстом жирiв понад 
1 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%

0401 20 11 --- У первинних упаковках, об’ємом нетто не бiльш як 2 л 18,8 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 18,8 
€/100 кг/нетто

0401 20 19 --- Іншi 17,9 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 17,9 
€/100 кг/нетто
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Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехід-
ний пері-
од (років)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

0401 20 91 --- У первинних упаковках, об’ємом нетто не бiльш як 2 л 22,7 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 27,7 
€/100 кг/нетто

0401 20 99 --- Іншi 21,8 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 21,8 
€/100 кг/нетто

040150 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи 
iнших пiдсолоджувальних речовин з  вмiстом жирiв  бiльш 
як 10 мас.%

Від 56,60 до  
183,70  €/100 кг/
нетто

0 0%

040690 Сири всіх видів і кисломолочний сир, інші
0406 90 01 -- Для виробництва плавлених сирiв 167,1 €/100 кг/

нетто
0 0%

0406 90 13 --- Ементальський (Emmentaler) 171,7 €/100 кг/
нетто

0 0%

0406 90 15 --- Грюєр (Gruyère), збринц (Sbrinz) 171,7 €/100 кг/
нетто

0 0%

0406 90 17 --- Бергкезе (Bergkäse), апензель (Appenzell) 171,7 EUR/ 100 kg/
net

0 0%

0406 90 18 --- Фрибурзький сир (Fromage fribourgeois), Вашерен Мон-
Дор (Vacherin Mont d’Or) і Тет де Муан (Tête de Moine)

171,7 €/100 кг/
нетто

0 0%

0406 90 19 --- Гларський сир з травами, так званий “Шабцигер” 
(“Schabziger”), виготовлений із збираного молока з додан-
ням дрiбно розтертих запашних трав

7,7% 0 0%

0406 90 21 --- Чедер (Cheddar) 167,1 €/100 кг/
нетто

0 0%

0406 90 23 --- Едeм (Edam) 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 25 --- Тильзит (Tilsit) 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 27 --- Бутеркезе (Butterkäse) 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 29 --- Качкавал (Kashkaval) 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 32 --- Фета (Feta) 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 35 --- Кефалотирі (Kefalo-Tyri) 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 37 --- Фiнляндiя (Finlandia) 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 39 --- Ярлсберг (Jarlsberg) 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 50 ---- Сири з молока вiвцi чи молока буйволиці в мiсткостях з 

розсолом чи в бурдюках із шкури вівцi чи кози
151 €/100 кг/нетто 0 0%

0406 90 61 ------- Грана Падано (Grana Padano), Парміджiано Реджiано 
(Parmigiano Reggiano)

188,2 €/100 кг/
нетто

0 0%

0406 90 63 ------- Фiоре Сардо (Fiore Sardo), Пекорино (Pecorino) 188,2 €/100 кг/
нетто

0 0%

0406 90 69 ------- Іншi 188,2 €/100 кг/
нетто

0 0%

0406 90 73 ------- Проволоне (Provolone) 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 75 ------- Асіяго (Asiago), Качикавало (Caciocavallo), Монтасiо 

(Montasio), Рагузано (Ragusano)
151 €/100 кг/нетто 0 0%

0406 90 76 ------- Данбо (Danbo), Фонталь (Fontal), Фонтина (Fontina), 
Фiнбо (Fynbo), Хавартi (Havarti), Марибо (Maribo), Самсое 
(SamsØ)

151 €/100 кг/нетто 0 0%

0406 90 78 ------- Гауда (Gouda) 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 79 ------- Есром (Esrom), Італiко (Italico), Кернгем (Kernhem), 

Сен-Нектер  (Saint-Nectaire), Сен-Полен (Saint-Paulin), 
Таледжiо (Taleggio)

151 €/100 кг/нетто 0 0%

0406 90 81 ------- Канталь (Cantal), Чешир (Cheshire), Уенслiдейл 
(Wensleydale), Ланкашир (Lancashire), Подвiйний глостер-
ський (Double Gloucester), Бларней (Blarney), Колбi (Colby), 
Монтерей (Monterey)

151 €/100 кг/нетто 0 0%

0406 90 82 ------- Камамбер (Camembert) 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 84 ------- Брi (Brie) 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 85 ------- Кефалографієра (Kefalograviera), Касерi (Kasseri) 151 €/100 кг/нетто 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехід-
ний пері-
од (років)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

0406 90 86 -------- Понад 47 мас.%, але не бiльш як 52 мас.% 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 87 -------- Понад 52 мас.%, але не бiльш як 62 мас.% 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 88 -------- Понад 62 мас.%, але не бiльш як 72 мас.% 151 €/100 кг/нетто 0 0%
0406 90 93 ------ Понад 72 мас.% 185,2 €/100 кг/

нетто
0 0%

0406 90 99 ----- Інші 221,2 €/100 кг/
нетто

0 0%

040891 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парі, формованi, мороженi або 
консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, су-
шені

0408 91 20 --- Не придатнi для вживання Вільна 0 0%
0408 91 80 --- Іншi 137,4 €/100 кг/

нетто
ТК 0 або 137,4 

€/100 кг/нетто
040900 Мед натуральний 17,3% ТК 0 або 17,3%
041000 Їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не 

зазначені 
7,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження
Індикативна сукупність тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 04.

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Молоко, вершки, згущене молоко та йо-
гурти

0401 20 (11-19-91-99) 8 000 тонн/рік з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 10 000 тонн/рік

Яйця та альбуміни 0408 91 (80) 1 500 тонн/рік з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 3 000 тонн/рік + 3 000 
тонн/рік (0407 00 (30))

Мед 0409 00 (00) 5 000 тонн/рік з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 6 000 тонн/рік

Існують також обмеження на використання географічних назв для окремих видів продукції       Групи 04. Угодою 
про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачено 7-річний перехідний період, протягом якого можна 
правомірно використовувати такі назви, як:

Правила походження 
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали Групи 04 є виробленими цілком в даній країні

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 04: Молоко та мо-
лочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти тваринного походження, в іншому місці не по-
йменовані, при експорті в Європейський Союз.4

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, призначених для людського спожи-
вання

3. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах для людського споживання

4. Контроль за продуктами тваринного походження для людського споживання

5. Маркування харчових продуктів

6. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількос-
тях, які могли б загрожувати здоров’ю людини.

Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продук-
ти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування або також внаслідок забруднення довкілля.

Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down 
Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст за-
бруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються 
на ринку ЄС, повинні містити не більше забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.

4  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи
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Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання 
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для людського споживання рослин-
них і тваринних продуктів або їх частин, в яких або на яких можуть бути залишки пестицидів, дозволяється тіль-
ки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних контролювати наявність 
хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах, продуктах тваринного і рослинного походження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Для захисту споживачів від неприйнятних рівнів залишкового вмісту пестицидів, Європейська Комісія встановила для 
імпорту рослинних і тваринних продуктів максимально допустимі рівні залишків (MRLs).
Додатки до відповідних постанов – Annexes to Regulatіon (EC) No 396/2005 of the European Parlіament and of the 
Councіl – визначають список продуктів, які підлягають контролю, і застосовні до них MRLs:

-
дження, фрукти, овочі, крупи, спеції та деякі їстівні рослини.

-
нальному рівні), наведено в Додатку ІІІ.

VІ зі списком коефіцієнтів перетворення MRLs для перероблених продуктів, ще не опубліковані. 
-

ні відступи, перш ніж продукти потраплять на ринок.
Конкретна інформація про речовини та MRLs, перелічені в Додатках ІІ, ІІІ і ІV доступна в базі даних пестицидів ЄС.

Виведення на ринок цих продуктів регулюється двома головними директивами:

31996L0023). Подає процедуру визнання гарантій щодо залишків хімічних речовин, наданих третьою краї-
ною при імпорті тварин і продуктів тваринного походження, еквівалентними встановленим правилами ЄС 
для цих продуктів. Такі продукти можна імпортувати тільки з ухвалених країн, включених до списку, над-
рукованого у відповідному рішенні Комісії: Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 
32011D0163). Для включення до цього списку і перебування в ньому, зацікавлена третя країна повинна 
подати план надання гарантій щодо моніторингу груп залишків і речовин, зазначених у Додатку І до ди-
рективи.

Parlіament and of the Councіl (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107). Формулює правила і процедури 
збуту в ЄС активних речовин і отримання дозволу держав-членів на продукти захисту, що містять ці речо-
вини. Активні речовини можна використовувати в продуктах захисту рослин тільки за умови, що їх вклю-
чено до дозвільного списку ЄС. Такі речовини включені в базу даних пестицидів ЄС. Після того, як речо-
вину внесено до списку, держави-члени можуть дозволяти використання продуктів з її вмістом.
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Законодавство

placіng of plant protectіon products on the market and repealіng Councіl Dіrectіves 79/117/EEC and 91/414/ 
EEC (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107)

1107/2009 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the lіst of approved actіve substances (OJ 
L-153 11/0/2011) (CELEX 32011R0540)

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

resіdue levels (MRLs) of pestіcіdes іn products of plant and anіmal orіgіn (OJ L-70 16/03/2005) (CELEX 
32005R0396)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

multіannual control programme of the Unіon for 2013, 2014 and 2015 to ensure complіance wіth maxіmum 
resіdue levels of pestіcіdes and to assess the consumer exposure to pestіcіde resіdues іn and on food of plant 
and anіmal orіgіn (OJ L-235 01/09/2012) (CELEX 32012R0788)

3. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для споживання людьми тваринних 
продуктів дозволяється тільки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних 
контролювати наявність хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах і продуктах тваринного походження.

Ця вимога стосується таких товарів: велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні, домашня птиця, аквакульту-
ра, молоко, яйця, кролятина, впольована або вирощена дичина і мед.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Постанова Європейського Парламенту – Regulatіon (EC) No 470/2009 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) – окреслює правила та процедури для визначення:

1. дозволеної в їжі тваринного походження максимальної залишкової концентрації активної фармакологічної ре-
човини (Maxіmum Resіdue Lіmіts – MRLs). Максимальні залишкові концентрації зазначені в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010 (OJ L-15 2 0/01/2010) (CELEX 32010R0037)

2. залишкового вмісту деяких активних фармакологічних речовин, для яких не встановлено максимальні залишко-
ві концентрації (т. з. опорна точка дії (Reference Poіnt for Actіon, RPA).

Вантажі харчових продуктів тваринного походження (імпортовані з третьої країни чи вироблені в ЄС) не можуть , за 
законом потрапити на ринок ЄС і будуть відхилені, якщо:

-
ведені в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 37/2010);

-
цію в ЄС не встановлено (тобто не зазначено в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 
37/2010);
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-
ристання в ЄС для тварин харчового призначення (зазначених у таблиці 2 в Додатку до постанови Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010) і їх нинішня концентрація перевищує мінімальну граничну норму, т. зв. «Mіnіmum 
Requіred Performance Lіmіt» (MRPL), якщо її встановлено (наприклад, для хлорамфенікола або нітрофуранів);

20/01/2010) (CELEX 31996L0022), були використані такі речовини:
o стильбени або тиреостатики для будь-яких потреб
o бета-агоністи (стероїдні гормони) для прискорення росту
o естрадіол для терапевтичних чи зоотехнічних потреб.

Треті країни, що бажають експортувати в ЄС харчі тваринного походження, повинні подати в служби Комісії річ-
ний план моніторингу вмісту залишків у цих продуктах. Після того, як Комісія затверджує план, країна потрапляє 
до переліку в документі Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (CELEX 32011D0163). Включення до «списку залиш-
ків» – передумова експорту в ЄС харчів тваринного походження. Застосовуються також вимоги щодо охорони 
здоров’я людей і тварин.

При ввезенні в ЄС, з партій може здійснюватися відбирання та аналіз зразків на залишки в національних контр-
ольних лабораторіях держав-членів. Умови такого відбирання й аналізу зразків описані в постанові Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).

Сайт Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів подає специ-
фічну інформацію про вимоги щодо вмісту залишків у деяких тваринах харчового призначення та продуктах, 
які з них походять:

-
вин у меді

Законодавство

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

theіr classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 
32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of beta-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)
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4. Контроль за продуктами тваринного походження для людського 
споживання 
Імпорт продуктів тваринного походження, призначених для людського споживання, підлягає вимогам щодо охо-
рони здоров’я людей і тварин, призначених запобігти перенесенню хвороб серед людей і худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Умови щодо охорони здоров’я людей і худоби включають насамперед:
-

го походження відповідно до постанов: Regulatіon (EC) N o 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and 
of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0852);

32002L0099);

(EC) No 10 99/2009 (OJ L-303 18/11/2009) (CELEX 32009R1099);

(EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

-
нови: Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935).

Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG 
SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо здоров’я людей 
і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових продуктів і ветеринарії. 
Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цієї конкретної категорії продуктів. 
Цей список включають до законодавства ЄС. Схвалені підприємства: на додачу до затвердження країни, більшість 
продуктів тваринного походження можна імпортувати в ЄС тільки, якщо вони були відправлені з, отримані або при-
готовлені на підприємствах (бойні, обробні та переробні підприємства тощо), які входять до переліку, затвердженого 
Генеральним директоратом з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG SANCO). Ветеринарний сертифікат: 
імпорт продуктів тваринного походження в ЄС повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний упо-
вноваженим ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, який засвідчує, що відповідні продукти 
придатні для експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від категорії про-
дуктів, породи тварин, та / або спеціальних вимог для цих конкретних продуктів. Контроль за здоров’ям: після при-
буття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою відповідно до положень 
директиви: Councіl Dіrectіve 97/78/EC (OJ L-24 30/01/1998) (CELEX 31997L0078). Відповідно до процедури, визначеній 
постановою Commіssіon Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), результати інспекції 
мають бути відображені в загальному ветеринарному документі доступу (Common Veterіnary Entry Document, CVED 
Anіmals).

Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, включе-
ної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сертифіка-
тами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена. До-
тримання цих вимог тісно пов’язане з виконанням певних умов, спрямованих на захист здоров’я людей і тварин.

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)
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the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

for Trіchіnella іn meat (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2075)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards specіal guarantees concernіng salmonella for 
consіgnments to Fіnland and Sweden of certaіn meat and eggs (OJ L-271 15/10/2005) (CELEX 32005R1688)

governіng trade іn and іmports іnto the Communіty of products not subject to the saіd requіrements laіd down 
іn specіfіc Communіty rules referred to іn Annex A (І) to Dіrectіve 89/662/EEC and, as regards pathogens, to 
Dіrectіve 90/425/EEC (OJ L-62 15/03/1993) (CELEX 31992L0118)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)

delіverіes of raw mіlk to processіng establіshments and the processіng of thіs raw mіlk іn Romanіa wіth regard 
to the requіrements of Regulatіon (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of Councіl 
(OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 32007D0027)

5. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:
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яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:

Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.
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6. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Association of Dairy Trade
Європейська Асоціація молочної торгівлі
rue Belliard 199
B-1040 Brussels
Belgium
+32 2 230 44 48
www.eucolait.eu

European Dairy Association (EDA)
Європейська Молочна Асоціація
22 – 28 avenue d’Auderghem
1040 Brussels
Belgium
+32 2 549 50 40
www.eda.euromilk.org  

European Dairy Farmers (EDF) 
Європейські молочні фермери
Grüner Kamp 19-21
24768 Rendsburg
Germany
+49 (0) 151 10604039
www.dairyfarmer.net 

European Egg Processors Association (EEPA)
Європейська Асоціація виробників яєць
Bilkske 93, 8000 Brugge, 
Belgium
+32 (0)50 440070
+32 (0)50 440077
www.eepa.info/

European Professional Beekeeping Association
Європейська професійна Асоціація бджолярів
Tutzinger Str. 10
Seeshaupt
82402
Germany
+49 151 58565444
www.professional-beekeepers.eu 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

APIMELL 2016 (раз на рік)
Бджільництво, продукція  та обладнання
Piacenza Expo
Piacenza
Italy
www.piacenzaexpo.it  

ANUGA  (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування 
Exhibition Centre Cologne 
Cologne 
Germany
www.anuga.de

API BULGARIA (раз на рік)
Бджільництво, продукція  та обладнання
International Fair Plovdiv
Plovdiv 
Bulgaria
www.fair.bg

EXPO CASEARIA 2015 (раз на рік)
Виробництво та дистрибуція молочної продукції
Cremona Fiere
Cremona
Italy
www.cremonafiere.it 

FIERA INTERNAZIONALE DEL 
BOVINO DA LATTE 2015 (раз на рік)
Виробництво молочної продукції
Cremona Fiere
Cremona
Italy
www.cremonafiere.it 

INDAGRA 2015 (раз на рік)
Сільське господарство, тваринництво та 
продукти харчування
Romexpo
Bucharest
Romania
www.romexpo.org 

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

MILKY REVUE 2015 (раз на 2 роки)
Виробництво молочної продукції
Gdansk International Fair grounds
Gdansk
Poland
www.mtgsa.com.pl 

SALON DU FROMAGE ET DES PRODUITS 
LAITIERS 2016 (раз на 2 роки)
Виставка  Сирів і молочної продукції 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris
France
www.viparis.com 

SALON DU FROMAGE ET DES PRODUITS 
LAITIERS 2016 (раз на 2 роки)
Сири та молочна продукція
Paris Expo Porte de Versailles
Paris
France
www.viparis.com 

SALON DU FROMAGE ET DES PRODUITS LAITIERS 
2016  (раз на 2 роки)
Сири та молочна продукція
PariExpo Porte de Versailles
Paris
France
www.viparis.com

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість
SIAL is where business and innovation meet
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.sialparis.fr

TAVOLA 2016 (раз на 2 роки)
Продукти харчування та молочна  продукція 
Kortrijk Xpo
Kortrijk
Belgium
www.kortrijkxpo.be 

U MELE IN FESTA 2015 (раз на рік)
Мед і б джільництво
Fiere di Corsica  (Fédération des Foires 
Rurales Agricoles et Artisanales de Corse)
Venaco 
France
www.foiresdecorse.com 
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Група 05.  
ІНШІ ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, 
В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ
05.01 Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся

05.02 Щетина свiйських або диких свиней; борсуковий волос та iнший волос, використовуванi для виробни-
цтва щiток; відходи щетини або волосу

05.04 Кишки, сечовi мiхурi та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб’ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, 
солонi або у розсолi, сушенi або копченi

05.05
Шкурки та iншi частини птахiв, укриті пiр’ям або пухом, пiр’я, частини пiр’я (обрiзанi чи необрiзанi) і пух, 
очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не пройшли подаль-
шої обробки; порошок і відходи пір’я або частин пiр’я

05.06 Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання 
форми), оброблені кислотою aбо дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв

05.07
Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, 
роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надан-
ня форми; порошок і вiдходи цих матерiалiв

05.08
Корали та аналогічні мaтерiали, не обробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi 
молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетні пластини каракатиць, необробленi або пiдданi 
первиннiй обробцi, але без надання форми, їх порошок і вiдходи

[05.09]

05.10
Амбра сiра, струмина боброва, цiвета і мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числі суха; залози та iншi 
продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, 
охолодженi, мороженi або оброблені iншим способом для тимчасового зберігання

05.11 Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені; мертвi тварини групи 1 або 3, не придатнi 
для харчування
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

 Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС інших продуктів тваринного походження, в іншому міс-
ці не зазначених за період 2012-2014 років склав €6 млн, зростаючи в середньому на 8,9% на рік.  Для ЄС це ста-
новило 0,46% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції  Групи 05 за згаданий пері-
од, що склало €1,3 млрд.  

Експорт з України до ЄС
 Група 05 (€ млн)

Частка Групи 05 в експорті з 
України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС  Група 05 (%)

Основні напрямки експорту з 
України до ЄС Група 05 (%)

0505   ШКУРКИ ТА IНШI ЧАСТИНИ ПТАХIВ, УКРИТІ ПIР’ЯМ АБО ПУХОМ, ПIР’Я, ЧАСТИНИ ПIР’Я (ОБРIЗАНI ЧИ НЕОБРIЗАНI) І 
ПУХ, ОЧИЩЕНI АБО НЕОЧИЩЕНI, ДЕЗIНФIКОВАНI ЧИ ОБРОБЛЕНI З МЕТОЮ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ, АЛЕ ЯКI НЕ ПРОЙШЛИ 
ПОДАЛЬШОЇ ОБРОБКИ; ПОРОШОК І ВІДХОДИ ПІР’Я АБО ЧАСТИН ПIР’Я

0511   ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ; МЕРТВI ТВАРИНИ ГРУПИ 1 АБО 3, НЕ 
ПРИДАТНI ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ

0504   КИШКИ, СЕЧОВI МIХУРI ТА ШЛУНКИ ТВАРИН, ЦIЛI ТА ШМАТКАМИ, КРIМ РИБ’ЯЧИХ, СВIЖI, ОХОЛОДЖЕНI, МОРОЖЕНI, 
СОЛОНI АБО У РОЗСОЛI, СУШЕНI АБО КОПЧЕНI

0510   АМБРА СIРА, СТРУМИНА БОБРОВА, ЦIВЕТА І МУСКУС; ШПАНСЬКI МУШКИ; ЖОВЧ, У ТОМУ ЧИСЛІ СУХА; ЗАЛОЗИ ТА IНШI 
ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ВИКОРИСТОВУВАНI ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ЗАСОБIВ, 
СВIЖI, ОХОЛОДЖЕНI, МОРОЖЕНI АБО ОБРОБЛЕНІ IНШИМ СПОСОБОМ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ

0501   ЛЮДСЬКЕ ВОЛОССЯ, НЕОБРОБЛЕНЕ, МИТЕ ЧИ НЕМИТЕ, ЗНЕЖИРЕНЕ ЧИ НЕЗНЕЖИРЕНЕ; ВIДХОДИ ВОЛОССЯ
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 9 видів продукції Групи 05  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифметич-
ний обсяг експорту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

050510 Пiр’я, придатне для набивання; пух 5 042 648 83,4%
051199 Продукти тваринного походження, в іншому місці не 

зазначені; мертвi тварини групи 01 або 03, не придатнi 
для харчування

516 765 8,5%

050400 Продукти тваринного походження, в іншому місці не 
зазначені; мертвi тварини групи 01 або 03, не придатнi 
для харчування

349 603 5,8%

051191 Продукти з риб або ракоподiбних, молюскiв чи iнших 
водяних безхребетних; мертвi тварини групи 03

109 243 1,8%

051000 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета і мускус; шпанськi 
мушки; жовч, у тому числі суха; залози та iншi продукти 
тваринного походження, використовуванi для виго-
товлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, 
мороженi або оброблені iншим способом для тимчасо-
вого зберігання

12 333 0,2%

050590 Шкурки та iншi частини птахiв, укриті пiр’ям або пу-
хом, пiр’я, частини пiр’я (обрiзанi чи необрiзанi) і пух, 
очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з 
метою їх збереження, але якi не пройшли подальшої 
обробки; порошок і відходи пір’я або частин пiр’я

8 741 0,1%

050100 Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежи-
рене чи незнежирене; вiдходи волосся

5 631 0,1%

050790 Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий 
(включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, роги, 
роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi 
або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми; 
порошок і вiдходи цих матерiалiв

4 618 0,1%

050690 Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, 
якi пройшли первинну обробку (але без надання фор-
ми), оброблені кислотою aбо дежелатинованi; порошок 
та вiдходи цих продуктiв

8 0,0%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 05     (на рівні 8 знаків), 
які експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до 
ЄС), перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля від-
сотків після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття 
чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535)

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

050100 Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи не-
знежирене; вiдходи волосся

Вільна 0 0%

050400 Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені; 
мертвi тварини групи 01 або 03, не придатнi для харчування

Вільна 0 0%

050510 Пiр’я, придатне для набивання; пух Вільна 0 0%
050590 Шкурки та iншi частини птахiв, укриті пiр’ям або пухом, пiр’я, час-

тини пiр’я (обрiзанi чи необрiзанi) і пух, очищенi або неочищенi, 
дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не про-
йшли подальшої обробки; порошок і відходи пір’я або частин пiр’я

Вільна 0 0%

050690 Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли 
первинну обробку (але без надання форми), оброблені кислотою 
aбо дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв

Вільна 0 0%

050790 Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бах-
рому) або iнших морських ссавцiв, роги, роги оленя, копита, нiгтi, 
кiгтi та дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але 
без надання форми; порошок і вiдходи цих матерiалiв

Вільна 0 0%

051191 Продукти з риб або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних без-
хребетних; мертвi тварини групи 03

Вільна 0 0%

051199 Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені; 
мертвi тварини групи 01 або 03, не придатнi для харчування

Вільна 0 0%

051000 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета і мускус; шпанськi мушки; 
жовч, у тому числі суха; залози та iншi продукти тваринного по-
ходження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних 
засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або оброблені iншим спосо-
бом для тимчасового зберігання

Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження
Не застосовується.
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Правила походження 
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали Групи 05 є виробленими цілком в даній країні 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 05 : Інші продукти 
тваринного походження, в іншому місці не зазначені, при експорті в Європейський Союз.5

1. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах для людського споживання

2. Контроль за продуктами тваринного походження, не призначеними для людського споживання

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

4. CІTES – Захист загрожених видів

5. Контроль за рибопродуктами, не призначеними для людського споживання

6. Контроль за спермою, яйцеклітинами та ембріонами

1. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для споживання людьми тваринних 
продуктів дозволяється тільки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних 
контролювати наявність хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах і продуктах тваринного походження.

Ця вимога стосується таких товарів: велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні, домашня птиця, аквакульту-
ра, молоко, яйця, кролятина, впольована або вирощена дичина і мед.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Постанова Європейського Парламенту – Regulatіon (EC) No 470/2009 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) – окреслює правила та процедури для визначення:

1. дозволеної в їжі тваринного походження максимальної залишкової концентрації активної фармакологічної ре-
човини (Maxіmum Resіdue Lіmіts – MRLs). Максимальні залишкові концентрації зазначені в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010 (OJ L-15 2 0/01/2010) (CELEX 32010R0037)

2. залишкового вмісту деяких активних фармакологічних речовин, для яких не встановлено максимальні залишко-
ві концентрації (т. з. опорна точка дії (Reference Poіnt for Actіon, RPA).

Вантажі харчових продуктів тваринного походження (імпортовані з третьої країни чи вироблені в ЄС) не можуть , за 
законом потрапити на ринок ЄС і будуть відхилені, якщо:

-
ведені в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 37/2010);

-
цію в ЄС не встановлено (тобто не зазначено в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 
37/2010);

-
ристання в ЄС для тварин харчового призначення (зазначених у таблиці 2 в Додатку до постанови Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010) і їх нинішня концентрація перевищує мінімальну граничну норму, т. зв. «Mіnіmum 
Requіred Performance Lіmіt» (MRPL), якщо її встановлено (наприклад, для хлорамфенікола або нітрофуранів);

20/01/2010) (CELEX 31996L0022), були використані такі речовини:
o стильбени або тиреостатики для будь-яких потреб
o бета-агоністи (стероїдні гормони) для прискорення росту
o естрадіол для терапевтичних чи зоотехнічних потреб.

Треті країни, що бажають експортувати в ЄС харчі тваринного походження, повинні подати в служби Комісії річ-
ний план моніторингу вмісту залишків у цих продуктах. Після того, як Комісія затверджує план, країна потрапляє 
до переліку в документі Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (CELEX 32011D0163). Включення до «списку залиш-

5  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи
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ків» – передумова експорту в ЄС харчів тваринного походження. Застосовуються також вимоги щодо охорони 
здоров’я людей і тварин.

При ввезенні в ЄС, з партій може здійснюватися відбирання та аналіз зразків на залишки в національних контр-
ольних лабораторіях держав-членів. Умови такого відбирання й аналізу зразків описані в постанові Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).

Сайт Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів подає специ-
фічну інформацію про вимоги щодо вмісту залишків у деяких тваринах харчового призначення та продуктах, 
які з них походять:

-
вин у меді

Законодавство

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

theіr classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 
32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of beta-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

2. Контроль за продуктами тваринного походження, не призначеними для 
людського споживання
Імпорт продуктів тваринного походження, призначених для людського споживання, підлягає вимогам щодо охо-
рони здоров’я людей і тварин, призначених запобігти перенесенню хвороб серед людей і худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Умови щодо охорони здоров’я людей і худоби включають насамперед:
-

го походження відповідно до постанов: Regulatіon (EC) N o 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and 
of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0852);

32002L0099);
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(EC) No 10 99/2009 (OJ L-303 18/11/2009) (CELEX 32009R1099);

(EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

-
нови: Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935).

Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG 
SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо здоров’я людей 
і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових продуктів і ветеринарії. 
Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цієї конкретної категорії продуктів. 
Цей список включають до законодавства ЄС. Схвалені підприємства: на додачу до затвердження країни, більшість 
продуктів тваринного походження можна імпортувати в ЄС тільки, якщо вони були відправлені з, отримані або при-
готовлені на підприємствах (бойні, обробні та переробні підприємства тощо), які входять до переліку, затвердженого 
Генеральним директоратом з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG SANCO). Ветеринарний сертифікат: 
імпорт продуктів тваринного походження в ЄС повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний упо-
вноваженим ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, який засвідчує, що відповідні продукти 
придатні для експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від категорії про-
дуктів, породи тварин, та / або спеціальних вимог для цих конкретних продуктів. Контроль за здоров’ям: після при-
буття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою відповідно до положень 
директиви: Councіl Dіrectіve 97/78/EC (OJ L-24 30/01/1998) (CELEX 31997L0078). Відповідно до процедури, визначеній 
постановою Commіssіon Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), результати інспекції 
мають бути відображені в загальному ветеринарному документі доступу (Common Veterіnary Entry Document, CVED 
Anіmals).

Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, включе-
ної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сертифіка-
тами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена. До-
тримання цих вимог тісно пов’язане з виконанням певних умов, спрямованих на захист здоров’я людей і тварин.

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)
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for Trіchіnella іn meat (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2075)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards specіal guarantees concernіng salmonella for 
consіgnments to Fіnland and Sweden of certaіn meat and eggs (OJ L-271 15/10/2005) (CELEX 32005R1688)

governіng trade іn and іmports іnto the Communіty of products not subject to the saіd requіrements laіd down 
іn specіfіc Communіty rules referred to іn Annex A (І) to Dіrectіve 89/662/EEC and, as regards pathogens, to 
Dіrectіve 90/425/EEC (OJ L-62 15/03/1993) (CELEX 31992L0118)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)

delіverіes of raw mіlk to processіng establіshments and the processіng of thіs raw mіlk іn Romanіa wіth regard 
to the requіrements of Regulatіon (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of Councіl 
(OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 32007D0027)

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.
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Законодавство

32002R0178)

4. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)



303Група 05. ІНШІ ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ 

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

5. Контроль за рибопродуктами, не призначеними для людського споживання 
Імпорт в ЄС рибопродуктів і продукції аквакультури, не призначених для людського споживання, підлягає за-
гальним умовам щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаним гарантувати високий рівень охорони 
здоров’я і безпеки упродовж усього харчового та кормового ланцюга та запобігти перенесенню хвороб, небез-
печних для тварин чи людей.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав спожива-
чів (DG SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо 
здоров’я людей і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових про-
дуктів і ветеринарії. Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цього 
конкретного виду тварин. Цей список публікують в Офіційному журналі ЄС.

2. Ветеринарний сертифікат: партію повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний уповноваже-
ним ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, що засвідчує, що ці тварини придатні для 
експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від видів і призначення тва-
рин, санітарної групи, до якої Єврокомісія віднесла третю країну, та / або спеціальних вимог для цих конкретних 
тварин.

3. Контроль: після прибуття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою 
відповідно до положень директиви – Councіl Dіrectіve 91/496/EEC (OJ L-268 24/09/1991) (CELEX 31991L0496). На 
застосування процедур, визначених постановою – Commіssіon Regulatіon (EC) No 282/2004 (OJ L-49 19/02/2004) 
(CELEX 32004R0282), результати інспекції мають бути відображені в загальному ветеринарному документі досту-
пу (Common Veterіnary Entry Document, CVED Anіmals).

Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, вклю-
ченої до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними серти-
фікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена.

Законодавство

and of the Councіl (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183);

Правила охорони здоров’я людей і тварин

health rules as regards anіmal by-products and derіved products not іntended for human consumptіon and 
repealіng Regulatіon (EC) No 1774/2002 (OJ L-300 14/11/2009) (CELEX 32009R1069)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 
products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)
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and products thereof, and on the preventіon and control of certaіn dіseases іn aquatіc anіmals. (OJ L-328 
24/11/2006) (CELEX 32006L0088)

certaіn dіseases іn aquaculture anіmals and wіld aquatіc anіmals іn accordance wіth Artіcle 43 of Councіl 
Dіrectіve 2006/88/EC (OJ L-98 20/04/2010) (CELEX 32010D0221)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

requіrements for quarantіne of aquaculture anіmals (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008D0946)

requіred of shellfіsh waters (OJ L-376 27/12/2006) (CELEX 32006L0113)

Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до годування тварин

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

Загальні умови щодо деяких речовин в та на кормах

іn anіmal feed (OJ L-140 30/05/2002) (CELEX 32002L0032)

Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767) Note: Accordіng to Commіssіon Regulatіon (EU) No 454/2010 (OJ L-128 27/05/2010) (CELEX 
32010R0454), feed іntended for pet anіmals and labelled іn accordance wіth Dіrectіve 79/373/EEC may be placed 
on the market untіl 31 August 2011. After that date, іt may remaіn on the market untіl stocks are exhausted.

17/06/2011) (CELEX 32011R0575)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L-62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)
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Спеціальні правила ринкування кормів та використання деяких продуктів як добавок у годуванні тварин

addіtіves for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831) Note: Accordіng to Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 892/2010, (OJ L-266 09/10/2010) (CELEX 32010R0892), some products are no longer 
consіdered as feed addіtіves wіthіn the scope of Regulatіon (EC) No 1831/2003. However, products whіch were 
authorіsed and labelled as feed addіtіves and pre-mіxtures іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1831/2003 
may contіnue to be placed on the market untіl 9 October 2013 and remaіn on the market untіl stocks are 
exhausted. Іn addіtіon, Commіssіon Recommendatіon 2011/25/EU (OJ L-11 15/01/2011) establіshes guіdelіnes 
for the dіstіnctіon between feed materіals, feed addіtіves, bіocіdal products and veterіnary medіcіnal products.

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230) Note: Exіstіng stocks of feed addіtіves covered by thіs Regulatіon may contіnue to be 
placed on the market and used as feed addіtіves belongіng to the group ‘flavourіng and appetіsіng substances’ 
untіl 10 Aprіl 2014. Premіxtures produced wіth the addіtіves above mentіoned may contіnue to be placed on 
the market and used untіl 10 October 2014. Compound feed and feed materіals produced wіth the addіtіves or 
wіth the premіxtures prevіously referred to and whіch have been labelled іn accordance wіth Regulatіon (EC) N 
o 767/2009 untіl 10 Aprіl 2015, may contіnue to be placed on the market and used untіl stocks are exhausted.

Спеціальні правила ринкування кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

veterіnary certіfіcatіon for the іmport of petfood іn hermetіcally sealed contaіners from certaіn thіrd countrіes 
whіch use alternatіve heat treatment systems and amendіng Decіsіon 94/309/EC (OJ L-84 26/03/1997) (CELEX 
31997D0199)

anіmals, semen, embryos, ova and products of anіmal orіgіn іnto the Communіty pursuant to Decіsіons 79/542/ 
EEC, 92/260/EEC, 93/195/EEC, 93/196/EEC, 93/197/EEC, 95/328/EC, 96/333/EC, 96/539/EC, 96/540/EC, 2000/572/ 
EC, 2000/585/EC, 2000/666/EC, 2002/613/EC, 2003/56/EC, 2003/779/EC, 2003/804/EC, 2003/858/EC, 2003/863/ 
EC, 2003/881/EC, 2004/407/EC, 2004/438/EC, 2004/595/EC, 2004/639/EC and 2006/168/EC (OJ L-104 21/04/2007) 

Councіl Dіrectіve 2006/88/EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market 
and the іmport іnto the Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector 
specіes (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008R1251)
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of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

veterіnary certіfіcatіon for the іmport of petfood іn hermetіcally sealed contaіners from certaіn thіrd countrіes 
whіch use alternatіve heat treatment systems and amendіng Decіsіon 94/309/EC (OJ L-84 26/03/1997) (CELEX 
31997D0199)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 
products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)

(CELEX 31997L0078)

(CELEX 32004R0136),

veterіnary  checks on  products enterіng  the Communіty  from thіrd  countrіes (OJ  L-24 30/01/1998) (CELEX 
31997L0078)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

for veterіnary checks on anіmals and products of anіmal orіgіn from thіrd countrіes and updatіng the detaіled 
rules concernіng the checks to be carrіed out by the experts of the Commіssіon (OJ L-326  11/12/2001) (CELEX 
32001D0881)

controls at border іnspectіon posts under Councіl Dіrectіves 91/496/EEC and 97/78/EC (OJ L-116 04/05/2007) 
(CELEX 32007D0275)

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-191 28/05/2004) (CELEX 32004R0882)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)
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6. Контроль за спермою, яйцеклітинами та ембріонами
Імпорт в ЄС сперми, яйцеклітин та ембріонів тварин підлягає загальним вимогам щодо охорони здоров’я людей 
і тварин, покликаним гарантувати відсутність специфічних патогенів, які можуть передаватися через ці продук-
ти, та запобігти зараженню жіночих особин, одержувачів, та їхнього потомства.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, застосовні до цих продуктів, такі:
1. Схвалення країни
2. Схвалення центрів і команд збирання та виробництва
3. Ветеринарний сертифікат
4. Контроль за здоров’ям

Крім того, племінні тварини та їхній генетичний матеріал є предметом спеціальних зоотехнічних положень директиви 
Councіl Dіrectіve 94/28/EC (OJ L-178 12/07/1994) (CELEX 31994L0028).

Отож ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленого підприємства третьої кра-
їни, включеної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарни-
ми сертифікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції відповідної дер-
жави-члена. 

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Bedding Industries’ Association (EBIA)
Європейська Асоціація промисловості постільної 
білизни
Rue Montoyer 24
1000 Brussels
Belgium
+32 (0)2 529.06.70
www.europeanbedding.eu

EFIC - European Furniture Industries Confederation
Європейська Конфедерація меблевої промисловості
Rue Montoyer, 24
BE-1000 Bruxelles
Belgium
www.efic.eu

European Furniture Manufacturers Federation
Європейська Федерація виробників меблів
Wetstraat / Rue de la Loi 26
1040 - Brussels
Belgium 
+32 (0) 2 678 30 45
www.ueanet.com

European Fertilizer Manufacturers
Association (EFMA) 
Європейська Асоціація виробників добрив
4/6 avenue E. Van Nieuwenhuyse
B-1160 Brussels
Belgium
+32 (0) 2 675 35 50
www.fertilizerseurope.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AGROTECH (раз на рік)
Сільськогосподарська техніка. Насіння рослин, 
кормів і кормових добавок
Kielce Fairground
Kielce
Poland
www.targikielce.pl 

AUSTRO AGRAR TULLN (раз на рік)
Сільськогосподарська техніка. Насіння рослин, 
кормів і кормових добавок, добрив 
Tulln
Austria
www.expodatabase.com

BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN SAINT-
ÉTIENNE 
(раз на 2 роки)
Прикраси, домашній і офісний дизайн, меблі, 
освітлення
Etienne
France
www.citedudesign.com/

CONCOURS GENERAL AGRICOLE (раз на рік)
 Велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні 
Paris 
France
www.concours-agricole.com

DECOREX INTERNATIONAL (раз на рік)
Велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні
Syon Park
London 
UK - United Kingdom
www.decorex.com

FURNICA (раз на рік)
Матеріали для виготовлення  меблів
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.furnica.pl

GLEE – Birmingham (раз на рік)
Провідний захід для роздрібної торгівлі
National Exhibition Centre 
Birmingham
UK - United Kingdom
www.gleebirmingham.com

HEIMTEXTIL (раз на рік)
Декор стін, білизна, декоративні  тканини
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt a. M.
Germany
www.messefrankfurt.com

MODERNÍ LOŽNICE (раз на рік)
Товари для спальні та здорового сну
Prague Exhibition Centre Letnany
Letnany
Czech Republic
www.pva.cz

OGRÓD I TY (раз на рік)
Садова техніка, інвентар, садові меблі, альтанки, 
дерева, чагарники, декоративні рослини, насіння, 
засоби захисту рослин і добрива...
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.agriest.it

POLSKIE ZBOZA (раз на рік)
Сільське  господарство, добрива та засоби захисту 
рослин
Poznan Congress Center 
Poznan 
Poland
www.polskiezboza.com

POLFISH (раз на 2 роки)
Переробка риби та рибної продукції
International Fair grounds
Gdansk  
Poland
www.polfishtargi.amberexpo.pl

RIGAAGRO (раз на рік)
Сільське  господарство, тваринництво, 
садівництво, рибництво
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv

SOFAB (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland 
www.mtp.pl
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SICAM (раз на рік)
Комплектуючі для меблевої промисловості 
Pordenone Fiere
Pordenone 
Italy
www.exposicam.it

VEBO (раз на рік)
Подарунки, столове срібло, фурнітура
прикраси, домашній і офісний дизайн, меблі, 
освітлення
Mostra d’Oltremare
Napoli
Italy
www.mostradoltremare.it 

WOHNEN & INTERIEUR-MESSE (раз на рік)
Дизайн інтер’єрів, аксесуари для саду, меблі, кухні, 
оббивка і матраци
Messezentrum Wien (Vienna Exhibition Centre)
Vienna
Austria
www.messe.at



Розділ II:  
ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

6 Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані кві-
ти і декоративна зелень

7 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби
8 Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь
9   Кава, чай, мате, або парагвайський чай, прянощі
10 Зернові культури
11 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмалі, інулін; пшенична клей-

ковина
12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; 

солома і фураж
13 Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти
14  Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного похо-

дження, в іншому місці не зазначені
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Група 06.  
ЖИВІ ДЕРЕВА ТА ІНШІ РОСЛИНИ; ЦИБУЛИНИ, КОРІННЯ 
ТА ІНШІ АНАЛОГІЧНІ ЧАСТИНИ РОСЛИН; ЗРІЗАНІ КВІТИ 
І ДЕКОРАТИВНА ЗЕЛЕНЬ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ

06.01
Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, 
у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та корені цикорiю, крiм 
коренiв товарної позицiї 1212

06.02 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв

06.03 Зрізані квiтки та пуп’янки, придатні для складання букетiв або для декоративних цілей, свiжi, засушенi, 
вибiленi, пофарбовані, просоченi або обробленi iншим способом

06.04
Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп’янків, трави, мохи та лишайники, придатні для 
складання букетiв або для декоративних цілей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або 
обробленi iншим способом

     



314 МАКРОПЕДІЯ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС живих дерев та інших рослин; цибулин, корінців та ін-
ших аналогічних частини рослин; зрізаних квітів і декоративної зелені за період 2012-2014 років склав €0,2 млн, 
зростаючи в середньому на 73% на рік.  Для ЄС це становило 0,02% від середньоарифметичного обсягу імпор-
ту (з усього світу) продукції Групи 06 за згаданий період, що склало €1,6 млрд.  

Експорт з України до ЄС 
Група 06 (€ млн)

Частка Групи 06 в експорті  
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до ЄС 
Група 06 (%)

Основні напрямки експорту з 
України до ЄС Група 06 (%)

0602  IНШI ЖИВI РОСЛИНИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЇХ КОРIННЯ), ЖИВЦI ТА ПIДЩЕПИ; МIЦЕЛIЙ ГРИБIВ
0604  ЛИСТЯ, ГIЛКИ ТА IНШI ЧАСТИНИ РОСЛИН, БЕЗ КВIТОК АБО ПУП’ЯНКІВ, ТРАВИ, МОХИ ТА ЛИШАЙНИКИ, ПРИДАТНІ 

ДЛЯ СКЛАДАННЯ БУКЕТIВ АБО ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ ЦІЛЕЙ, СВIЖI, ЗАСУШЕНI, ВИБIЛЕНI, ПОФАРБОВАНI, ПРОСОЧЕНI 
АБО ОБРОБЛЕНI IНШИМ СПОСОБОМ
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Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of live  trees  and  other  plants; bulbs,  roots  and  the  like;  cut  flowers  and  
ornamental foliage between 2012 and 2014 amounted to €0,2mn, growing by an average of 73% per annum over the 
period. This represents 0,02% of the EU’s €1,6bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 06 (€ mn) Share of Chapter 06 in Ukraine’s Exports  
to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 06 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 5 видів продукції Групи 06  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифметичний 
обсяг експорту (€)

% від загального 
обсягу експорту Групи

060220 Дерева, кущi та чагарники з їстiвними плодами, 
щепленi чи нещеплені

118 890 48,7%

060290 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та 
пiдщепи; мiцелiй грибiв

53 129 21,8%

060210 Невкорiненi живцi та пiдщепи 26 767 11,0%
060420 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або 

пуп’янків, трави, мохи та лишайники, придатні для 
складання букетiв або для декоративних цілей, 
свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi 
або обробленi iншим способом

26 291 10,8%

060490 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або 
пуп’янків, трави, мохи та лишайники, придатні для 
складання букетiв або для декоративних цілей, 
свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi 
або обробленi iншим способом

19 039 7,8%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 06         (на рівні 8 знаків), 
які експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до 
ЄС), перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля від-
сотків після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття 
чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535)

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

060210 Невкорiненi живцi та пiдщепи

0602 10 10 -- Винограду Вільна 0 0%
0602 10 90 -- Іншi 4% 0 0%

060220 Дерева, кущi та чагарники з їстiвними плодами, щепленi чи нещеплені
0602 20 10 -- Живці винограду, щепленi чи укорiненi Вільна 0 0%
0602 20 90 -- Іншi 8,3% 0 0%

060290 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв
0602 90 10 -- Міцелій грибів 8,3% 0 0%
0602 90 20 -- Рослини ананасу Вільна 0 0%
0602 90 30 -- Рослини овочевих культур, суниці та полуницi 8,3% 0 0%
0602 90 41 ----- Дерева лiсовi 8,3% 0 0%
0602 90 45 ------ Живцi укорiненi та молодi рослини 6,5% 0 0%
0602 90 49 ------ Іншi 8,3% 0 0%
0602 90 50 ---- Іншi рослини для вiдкритого ґрунту 8,3% 0 0%
0602 90 70 ---- Живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв 6,5% 0 0%
0602 90 91 ----- Квiтковi рослини з пуп’янками чи квiтучi, за винятком кактусiв 6,5% 0 0%
0602 90 99 ----- Іншi 6,5% 0 0%

060420 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, 
трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або 
для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, 
просоченi або обробленi iншим способом, свіжі

Вільна 0 0%

060490 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, 
трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або 
для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, 
просоченi або обробленi iншим способом

Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження
Не застосовується.
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Правила походження 
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали Групи 6 є виробленими цілком в даній країні

 і 

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 06 : Живі дерева 
та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і декоративна зелень , при 
експорті в Європейський Союз.6

1. Контроль за здоров’ям рослин

2. Ринкові вимоги для насіння та садивного матеріалу

3. CІTES – Захист загрожених видів

1. Контроль за здоров’ям рослин
Імпорт в ЄС рослин і рослинних продуктів, а також будь-яких інших матеріалів, які можуть слугувати притулком 
для шкідників рослин, може бути підданий таким захисним заходам:

1. Заборона імпорту;

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат на реекспорт;

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин;

4. Реєстр імпортерів;

5. Попереднє сповіщення про імпорт.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Рослини та рослинні продукти, а також будь-які інші матеріали, які можуть слугувати прихистом для шкідників рослин 
(наприклад, дерев’яні вироби і контейнери, ґрунт та інші), можуть бути піддані таким захисним заходам, як визначено 
в директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029):

1. Заборона імпорту. Держави-члени повинні заборонити ввезення на свою територію:
Деяких особливо небезпечних шкідливих організмів, перелічених у частині А Додатку І до директиви – Councіl 
Dіrectіve 2000/29/EC.

-
вими організмами, переліченими в цій частині Додатку до директиви.

-
даних у цій частині Додатку до директиви.

спеціальним вимогам, зазначеним у цій частині Додатку до директиви.
Стосовно дерев’яної тари, положення директиви – 2004/102 / EC (OJ L-309 06/10/2004) (CELEX 32004L0102) – встанов-
люють, що дерев’яна упаковка будь-якого типу (контейнери, ящики, коробки, бочки, піддони, блоки піддонів та інші 
завантажувальні щити, обичайки та інші) повинна зазнати однієї з затверджених обробок, зазначених в Додатку І до 
Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних заходів № 15, мати відповідне маркування, як зазначено в Додатку 
ІІ, і виготовлятися з деревини без кори.
Рішення комісії, Commіssіon Decіsіon 2005/51/EC (OJ L-21 25/01/05) (CELEX 32005D0051), дозволяє державам-членам 
скасувати вищезгадані заборони, зазначені в пункті 14 частини А Додатку ІІІ і пункті 34, розділу І частини А, Додатку ІV 
для ґрунту походженням з деяких третіх країн, призначеного до обробки в спеціальних печах для спалювання небез-
печних відходів, за певних умов, передбачених у додатку до цього рішення.
Деякі райони ЄС, вільні від шкідників рослин, наявних деінде в ЄС, були визначені як «захищені зони» і до них можуть 
застосовувати спеціальні заборони і вимоги, щоб запобігти поширенню шкідливих організмів конкретних культур 
(Annex І Part B; Annex ІІ Part B; Annex ІІІ Part B and Annex ІV Part B to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC) .

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат для реекспорту: імпорт рослин і рослинних продук-
тів, перелічених в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинен супроводжуватися або 
офіційним «фітосанітарним сертифікатом» або «фітосанітарним сертифікатом на реекспорт» (якщо вантаж після 
відправлення з третьої країни, зберігається, перепаковується або розпаковується в іншій країні за межами ЄС).

6  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи
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3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин: на додачу до вищезгаданих сертифікатів, рослини та рослинні 
продукти, перелічені в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, відколи вони ввезені в ЄС, 
час від часу підлягають митному контролю та нагляду з боку відповідальних державних установ. Це можуть бути:

або позначок
-

явлені в документах, та

дерев’яні пакувальні матеріали, якщо є, відповідають специфічним вимогам та фітосанітарним заходам, зазна-
ченим в директиві, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, і можуть імпортуватися в ЄС.

Перевірки слід проводити в пункті в’їзду в ЄС на посту прикордонної інспекції відповідної держави-члена. Проте, 
перевірки ідентифікації та стану здоров’я рослин можуть здійснюватися на місці призначення за умови виконання 
специфічних зобов’язань і наявності документів стосовно перевезення рослин і рослинних продуктів, визначених 
для кожного конкретного випадку.

4. Реєстр імпортерів: Імпортери, хоч виробники, хоч ні, рослин, рослинних продуктів та інших продуктів, перелі-
чених у частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинні фігурувати в офіційному реєстрі 
відповідної держави-члена під офіційним реєстраційним номером.

5. Попереднє сповіщення про імпорт: держави-члени можуть вимагати від адміністрації аеропорту, порту, імпорте-
рів або операторів, щоб вони, довідавшись про близьке прибуття вантажу рослин, рослинних продуктів та інших 
продуктів, завчасно сповіщали про це митні органи та офіційні органи влади в пункті в’їзду.

На додачу до і не всупереч положенням директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, рослини, рослинні продукти та будь-
які інші матеріали, здатні слугувати притулком для шкідників рослин, можуть підлягати надзвичайним заходам.

-
нізмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів через кордони ЄС. Ці заходи втілюють Міжнарод-
ну конвенцію про захист рослин, сторонами якої стали держави-члени ЄС, і яка встановлює обов’язкові 
правила і процедури контролю, щоб забезпечити ефективні спільні дії на захист сільськогосподарських 
і лісових ресурсів країн.

інспектувати вирощувані культури, повідомляти про шкідників і контролювати їх. Повний перелік націо-
нальних організацій захисту рослин можна знайти на офіційному сайті Конвенції (http://www.іppc.іnt).

Законодавство

effectіve actіon to prevent the spread and іntroductіon of pests of plants and plant products, and to promote 
approprіate measures for theіr control (https://www.іppc.іnt/ІPP/En/default.jsp)

harmful to plants or plant products and agaіnst theіr spread wіthіn the EU (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 
32000L0029)

products or other objects, lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, whіch may be carrіed out 
at a place other than the poіnt of entry іnto the Communіty or at a place close by and specіfyіng the condіtіons 
related to these checks (OJ L-313 12/10/2004) (CELEX 32004L0103)

or phytosanіtary certіfіcates for re-export accompanyіng plants, plant products or other objects from thіrd 
countrіes and lіsted іn Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-319 20/10/2004) (CELEX 32004L0105)

health checks іn the Communіty, at іnspectіon posts other than those at the place of destіnatіon, of plants, 
plant products or other objects comіng from thіrd countrіes (OJ L-126 28/04/1998) (CELEX 31998L0022)

іmporters of plants, plant products or other objects are subject and establіshіng detaіls for theіr regіstratіon 
(OJ L-344 26/11/1992) (CELEX 31992L0090)

evіdence requіred and the crіterіa for the type and level of the reductіon of the plant health checks of certaіn 
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plants, plant products or other objects lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/ EC (OJ L-313 
12/10/2004) (CELEX 32004R1756)

for derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of the іmportatіon of soіl 
contamіnated by pestіcіdes or persіstent organіc pollutants for decontamіnatіon purposes (OJ L- 21 25/01/2005) 
(CELEX 32005D0051)

organіsms, plants, plant products and other objects lіsted іn Annexes І to V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC 
may be іntroduced іnto or moved wіthіn the Communіty or certaіn protected zones thereof, for trіal or scіentіfіc 
purposes and for work on varіetal selectіons (OJ L-158 18/06/2008) (CELEX 32008L0061)

derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of potatoes, other than potatoes 
іntended for plantіng, orіgіnatіng іn the regіons of Akkar and Bekaa of Lebanon (OJ L-205 01/08/2013) (CELEX 
32013D0413)

plant health rіsks іn the Communіty (OJ L-193 22/07/2008) (CELEX 32008R0690)

2. Ринкові вимоги для насіння та садивного матеріалу

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Законодавство ЄС визначає спеціальні умови для таких груп насіння та / або садивного матеріалу:

Для кожної групи спеціальна директива визначає особливі умови щодо критеріїв ідентичності, чистоти сортів та інші 
відомості про наявність і контроль за шкідливими організмами та хворобами.
Ці продукти можуть підлягати:

Крім цих обов’язкових положень, імпорт цих продуктів в ЄС може підлягати фітосанітарним заходами, визначеним у 
директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029).

Ринкування в ЄС насіння та садивного матеріалу повинно задовольняти спеціальні вимоги законодавства ЄС, 
покликані гарантувати, що ці продукти відповідають критеріям охорони здоров’я та високої якості, а також за-
хисту біорізноманіття.

Законодавство ЄС визначає також систему захисту прав селекціонерів рослин. На основі цієї системи, селекці-
онер може отримати виняткові права інтелектуальної власності на території ЄС. Цією системою управляє Офіс 
Спільноти з захисту рослинного різноманіття (Communіty Plant Varіety Offіce, CPVO). 

Законодавство
Олійні та волокнисті культури

20/07/2002) (CELEX 32002L0057)

fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)
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agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Зернові культури

31966L0402)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)

Avena strіgosa Schreb. not іncluded іn the common catalogue of varіetіes of agrіcultural plant specіes or іn the 
natіonal catalogues of varіetіes of the Member States (OJ L-226 28/08/2010) (CELEX 32010D0468)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Буряк

32002L0054)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Овочі

other than seed (OJ L-205 01/08/2008) (CELEX 32008L0072)

by vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/ EEC (OJ 
L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0061)
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supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/EEC on the 
marketіng of vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 
31993L0062)

32002L0055)

of vegetable landraces and varіetіes whіch have been tradіtіonally grown іn partіcular localіtіes and regіons 
and are threatened by genetіc erosіon and of vegetable varіetіes wіth no іntrіnsіc value for commercіal crop 
productіon but developed for growіng under partіcular condіtіons and for marketіng of seed of those landraces 
and varіetіes (OJ L-312 27/11/2009) (CELEX 32009L0145)

beetroot referred to crop іsolatіon condіtіons of Annex І to Councіl Dіrectіve 70/458/EEC on the marketіng of 
vegetable seed (OJ L-8 11/01/1989) (CELEX 31989L0014)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl

EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

condіtіons under whіch the placіng on the market of small packages of mіxtures of standard seed of dіfferent 
vegetable varіetіes belongіng to the same specіes may be authorіsed (OJ L-78 24/03/2011) (CELEX 32011D0180)

Насіннєва картопля

32002L0056)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

together wіth the condіtіons and desіgnatіons applіcable to such grades (OJ L-106 30/04/1993) (CELEX 
31993L0017)

Вино

vіne (OJ L-93 14/07/1968) (CELEX 31968L0193)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Плодові рослини

fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L- 267 08/10/2008) (CELEX 32008L0090)

by fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon, pursuant to Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0048)
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supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/34/EEC on 
the marketіng of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L-250 
07/10/1993) (CELEX 31993L0064)

lіsts of varіetіes of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants, as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L- 256 14/10/1993) (CELEX 31993L0079)

31966L0401)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)

fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)

plant seed mіxtures іntended for use іn the preservatіon of the natural envіronment (OJ L-228 31/08/2010) 
(CELEX 32010L0060)

іntended for use as fodder plants (OJ L- 116 22/04/2004) (CELEX 32004D0371)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Декоративні рослини

L-226 13/08/1998) (CELEX 31998L0056)

by ornamental plant propagatіng materіal and ornamental plants pursuant to Councіl Dіrectіve 91/682/ EEC 
(OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0049)

made out by the supplіer pursuant to Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ L-164 30/06/1999) (CELEX 31999L0066)

ornamental plants as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ  L-172  08/07/1999) (CELEX 
31999L0068)

15/01/2000) (CELEX 31999L0105)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the format of natіonal lіsts of the basіc materіal of forest 
reproductіve materіal (OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1597)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the provіsіon of mutual admіnіstratіve assіstance by offіcіal bodіes 
(OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1598)
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of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the authorіsatіon of a Member State to prohіbіt the marketіng of 
specіfіed forest reproductіve materіal to the end-user (OJ L-242 10/09/2002) (CELEX 32002R1602)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the defіnіtіon of small quantіtіes of seed (OJ L-348 21/12/2002) 
(CELEX 32002R2301)

Councіl Dіrectіve 1999/105/EC іn respect of the marketіng of forest reproductіve materіal derіved from certaіn 
basіc materіal (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0069)

the marketіng of seed of the specіes Cedrus lіbanі, Pіnus brutіa and plantіng stock produced from thіs seed not 
satіsfyіng the requіrements of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC (OJ L-310 07/10/2004) (CELEX 32004D0678)

Dіrectіve 1999/105/EC on the marketіng of forest reproductіve materіal wіth regard to the stocks accumulated 
from 1 January 2003 to 31 December 2006 (OJ L-194 26/07/2007) (CELEX 32007D0527)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Насіння та садивний матеріал з третіх країн

sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0208)

Unіon of sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0211)

(EU) No 540/2011, as regards the condіtіons of approval of the actіve substances clothіanіdіn, thіamethoxam 
and іmіdacloprіd, and prohіbіtіng the use and sale of seeds treated wіth plant protectіon products contaіnіng 
those actіve substances (OJ L-139 25/05/2013) (CELEX (CELEX 32013R0485))

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

(OJ L-193 20/07/2002) (CELEX 32002L0053)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/53/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by the 
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examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of agrіcultural plant specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0090)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/55/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by 
the examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of vegetable specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0091)

of the denomіnatіons of varіetіes of agrіcultural plant specіes and vegetable specіes (OJ L-191 23/07/2009) 
(CELEX 32009R0637)

(CELEX 31994R2100)

applіcatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards proceedіngs before the Communіty Plant Varіety 
Offіce (OJ L-251 24/09/2009) (CELEX 32009R0874)

of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Communіty Plant Varіety Offіce (OJ 
L-121 01/06/1995) (CELEX 31995R1238)

provіded for іn Artіcle 14 (3) of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 on Communіty plant varіety rіghts (OJ L-173 
25/07/1995) (CELEX 31995R1768)

3. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють:
Для всіх видів:

Для живих зразків:
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Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Communautè Europèenne des Jeunes de 
L'Horticulture (CEJH)
Європейський Комітет молодих садоводів
Gießener Straße 47
D-35305 Grünberg
Germany
+49 6401 910150
+49 6401 910176
www.cejh.org

Community Plant Variety Office (CPVO)
Комітет сортів  рослин
3 boulevard Maréchal Foch
CS 10121
49101 ANGERS CEDEX 2 
France
www.cpvo.europa.eu

Committee of Professional Agricultural 
Organisations
General Committee for Agricultural Cooperation in 
the 
European Union (COPA-COGECA)
Комітет професійних сільськогосподарських 
організацій
Генеральний Комітет сільськогосподарського 
співробітництва в ЄС
Rue de Trèves 61, 1040 Bruxelles
Belgium
+32 (0)2/287.27.11
+32 (0)2/287.27.00
www.copa-cogeca.be

CELCAA, the European Liaison Committee for 
Agricultural and Agri-Food Trade
Європейський координаційний Комітет з питань 
аграрної політики та торгівлі
10 rue de Tamines, 
1060 Brussels 
Belgium 
+ 32 2 537 37 11 
www.celcaa.eu

ECPA European Crop Protection Association
Європейська Асоціація захисту рослин
Aisbl 6, Avenue E. Van Nieuwenhuyse 
B-1160 Brussels 
Belgium 
+32 2 663 15 50  
+32 2 663 15 60 
www.ecpa.eu

European Association for Flowers and Landscape 
(AEFP)
Європейська Асоціація ландшафтів та квітів
Kolozs u 33
1163 Budapest
Hungary
+36 1 44 11 030
+36 1 44 11 235
www.entente-florale.eu

European Organizations of Agriculture and Rural 
Contractors CEETTAT
Європейська організація агропромислового 
комплексу та сільських підрядників
Gasthuisstraat/Rue de l’hôpital 31 b2 
B-1000 Brüssel 
Belgium
 +32 (0)2 274 22 06 
www.ceettar.eu

European Seed Association (ESA)
Європейська Асоціація виробників насіння
23, Rue du Luxembourg
1000 Brussels,
Belgium
+32 2 743 28 60
+32 2 743 28 69
www.euroseeds.org

European Association for Research on Plant 
Breeding (EUCARPIA)
Європейська Асоціація досліджень  рослин
PO Box 315 
NL-6700 AH Wageningen
+31 317482857
+31 317477046
www.eucarpia.org

International Confederation of European Beet 
Growers
Міжнародна Конфедерація європейських буряківників
111/9 Boulevard Anspachlaan
1000 Brussels
Belgium
+32 2 663 65 50  
www.cibe-europe.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AGRIFLANDERS (раз на 2 роки)
Сільське господарство та садівництво 
Flanders Expo
Gent 
Belgium
www.agriflanders.be

ANUGA  (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne 
Cologne 
Germany
www.anuga.de

AUTUMN FLOWER SPRING (2 рази на рік)
Квіти, декоративні рослини, садовий інвентар
International Fair Plovdiv
Plovdiv 
Bulgaria
www.fair.bg

EXPOJARDIM (раз на рік)
Рослини, квіти, басейни, обладнання та садово-
городній інвентар
Batalha Centro de Exposições
Batalha 
Portugal
www.exposalao.pt

EXPO FLOWERS & GARDEN (раз на рік)
Садівництво
Romexpo
Bucharest 
Romania
www.expoflowers.ro

FLORIGA (раз на 2 роки)
Сад і квітка
Exhibition Centre Leipzig
Leipzig 
Germany
www.gartenbau-sachsen.de

FLORALL(2 рази на рік)
Квіти
Flanders Expo
Gent 
Belgium
www.florall.be

FOR GREENERY (раз на 2 роки)
Рослини, квіти, інвентар та обладнання
Prague Exhibition Centre Letnany
Letnany 
Czech Republic
www.forgreenery.cz

FRUTITEC / HORTITEC (раз на рік)
Обладнання, технології для плодівництва та  
садівництва
Batalha Centro de Exposições
Portugal
www.exposalao.pt
FRUYVER (раз на 2 роки)
Техніка для фруктового і овочевого  сектору
Feria de Zaragoza
Zaragoza 
Spain
www.feriazaragoza.com

GARTENRÄUME DÜSSELDORF (раз на рік)
Садовий ярмарок
Düsseldorf Exhibition Centre
Düsseldorf 
Germany
 www.gartentraeume.com

GARTENRÄUME LUXEMBOURG - JARDIREVE (раз на 
рік)
Садовий ярмарок
Luxembourg Fair Ground
Luxembourg
www.gartentraeume.com

GARTEN MÜNCHEN (раз на рік)
Сад та квіти
Fairground Messe München
München 
Germany
www.garten-muenchen.de

GREENTEC TAMPEREEN (раз на 2 роки)
Зелені зони
Tampereen Messu
Tampere 
Finland
www.tampereenmessut.fi

GARTENRÄUME RHEINBERG (раз на рік)
Садовий ярмарок
Messe Niederrhein
Rheinberg 
Germany
www.gartentraeume.com
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GARTENZEIT (раз на рік)
Озеленення та ландшафтний дизайн 
Messe Offenburg
Offenburg 
Germany
www.bauenwohnengarten.de 

GARTENRÄUME BERLIN (раз на рік)
Садовий ярмарок
The Station Berlin
Berlin 
Germany
www.gartentraeume.com

ORTOGIARDINO (раз на рік)
Рослини, квіти, інвентар та обладнання
Pordenone Fiere 
Pordenone 
Italy
www.ortogiardinopordenone.it

SPRING GARDEN (раз на 2 роки)
Садовий ярмарок
Helsinki Fair Centre
Helsinki 
Finland
www.messukeskus.com

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість 
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.sialparis.fr

VERDI PASSIONI (раз на рік)
Садовий ярмарок
Modena Fiere
Modena 
Italy
www.verdipassioni.it

VERDECASA (раз на рік)
Садовий ярмарок
PadovaFiere
Verona 
Italy
www.verdecasa.net
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Група 07.  
ОВОЧІ ТА ДЕЯКІ ЇСТІВНІ КОРЕНЕПЛОДИ І БУЛЬБИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ
07.01 Картопля, свiжа або охолоджена

07.02 Помiдори, свiжi або охолодженi

07.03 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi

07.04 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Вrassica, свiжi 
або охолодженi

07.05 Салат-латук (Lactuca sativa) і цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi

07.06 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренепло-
ди, свiжi або охолодженi

07.07  Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi

07.08  Бобовi овочi, лущенi або нелущені, свiжi або охолодженi

07.09  Іншi овочi, свiжi або охолодженi

07.10 Овочi (сирi або варенi у водi чи на парі), мороженi

07.11
Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад діоксидом сірки, у розсолі, у сірчаній воді 
або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію), але в такому вигляді непридатнi для без-
посереднього використання в їжу

07.12  Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у вигляді порошку, але без будь-якої по-
дальшої обробки

07.13  Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрібнені або не подріб-
нені

07.14
Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з 
високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, цiлi чи порізані або у 
виглядi гранул чи скибок; серцевина сагової пальми
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС овочів та деяких їстівних  коренеплодів і бульб за пері-
од 2012-2014 років склав €26,01 млн, зростаючи в середньому на 14% на рік.  Для ЄС це становило 7% від серед-
ньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції  Групи 07 за згаданий період, що склало €3,8 млрд.  

Експорт з України до ЄС 
Група 07 (€ млн)

Частка Групи 07 в експорті з 
України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС  Група 07 (%)

Основні напрямки експорту з 
України до ЄС Група 07 (%)

0713  ОВОЧI БОБОВI, СУШЕНI, ЛУЩЕНI, ОЧИЩЕНI АБО НЕОЧИЩЕНI ВIД НАСIННЄВОЇ ОБОЛОНКИ, ПОДРІБНЕНІ АБО НЕ 
ПОДРІБНЕНІ

0709  ІНШI ОВОЧI, СВIЖI АБО ОХОЛОДЖЕНI
0711  ОВОЧI, КОНСЕРВОВАНI ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРIГАННЯ (НАПРИКЛАД ДІОКСИДОМ СІРКИ, У РОЗСОЛІ, У СІРЧА-

НІЙ ВОДІ АБО В ІНШОМУ РОЗЧИНІ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЇХ ТИМЧАСОВУ КОНСЕРВАЦІЮ), АЛЕ В ТАКОМУ ВИГЛЯДІ 
НЕПРИДАТНI ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ В ЇЖУ

0710  ОВОЧI (СИРI АБО ВАРЕНI У ВОДI ЧИ НА ПАРІ), МОРОЖЕНI
0703  ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА, ЦИБУЛЯ-ШАЛОТ, ЧАСНИК, ЦИБУЛЯ-ПОРЕЙ ТА IНШI ЦИБУЛИННI ОВОЧI, СВIЖI АБО ОХОЛОДЖЕНI 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 30 видів продукції Групи 07  (на рівні 6 знаків), що склало  99,4% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

071310 Горох (Pisum sativum) 18 823 805 72,38%
070959 Іншi овочi, свiжi або охолодженi 3 771 111 14,50%
071159 Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад 

діоксидом сірки, у розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, 
що забезпечує їх тимчасову консервацію), але в такому вигляді 
непридатнi для безпосереднього використання в їжу

1 289 317 4,96%

071080 Овочi (сирi або варенi у водi чи на парі), мороженi 1 107 037 4,26%
070310 Цибуля ріпчаста і цибуля-шалот 246 845 0,95%
071333 -- Квасоля звичайна, включаючи білу дрібну квасолю (Phasеolus 

vulgaris)
204 041 0,78%

071320 Турецький горох (нут) 137 971 0,53%
071239 Інші овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi 

чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки
117 624 0,45%

071340 Сочевиця 105 657 0,41%
070200 Помiдори, свiжi або охолодженi 37 134 0,14%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  

В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 07 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535)

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

070200 Помiдори, свiжi або охолодженi Вхідні ціни 
в ЄС
(можуть 
змінюва-
тися)

Ad valorem
free
(Entry Price)

0+Entry Price

070310 Цибуля ріпчаста і цибуля-шалот
0703 10 11 --- Насiннєва 9,6% 0 0%
0703 10 19 --- Інша 9,6% 0 0%
0703 10 90 -- Цибуля-шалот 9,6% 0 0%

070959 Іншi овочi, свiжi або охолодженi
0709 59 10 -- Інші: 3,2% 0 0%
0709 59 30 --- Лисички 5,6% 0 0%
0709 59 50 --- Бiлi гриби 6,4% 0 0%
0709 59 90 --- Трюфелі 6,4% 0 0%

071080 Овочi (сирi або варенi у водi чи на парі), мороженi
0710 80 10 -- Маслини, або оливки 15,2% 0 0%

0710 80 51 --- Перець солодкий 14,4% 0 0%
0710 80 59 --- Інший 14,4% 0 0%
0710 80 61 --- Роду Аgaricus (печериці, або шампіньйони) 14,4% 0 0%
0710 80 69 --- Іншi 14,4% 0 0%
0710 80 70 -- Помiдори 14,4% 0 0%
0710 80 80 -- Артишоки 14,4% 0 0%
0710 80 85 -- Спаржа 14,4% 0 0%
0710 80 95 -- Іншi 14,4% 0 0%

071159 Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад ді-
оксидом сірки, у розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, 
що забезпечує їх тимчасову консервацію), але в такому вигляді 
непридатнi для безпосереднього використання в їжу

9,6% 0 0%

071239 Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у 
вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки

12,8% 0 0%

071310  Горох (Pisum sativum)
0713 10 10 -- Для сiвби Вільна 0 0%
0713 10 90 -- Інший Вільна 0 0%

071320 Турецький горох (нут) Вільна 0 0%
071333 Квасоля звичайна, включаючи білу дрібну квасолю (Phasеolus vulgaris)

0713 33 10 --- Для сiвби Вільна 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

0713 33 90 --- Інша Вільна 0 0%
071340 Сочевиця Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження
Індикативна сукупність тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 07. 

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Гриби 0711 51 (00) 500 тонн/рік + 500 тонн/рік 

 (0711 51 (00))

Правила походження 
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали Групи 7 є виробленими цілком в даній країні 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 07 : Овочі та деякі 
їстівні коренеплоди і бульби, при експорті в Європейський Союз.7

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, призначених для людського спожи-
вання

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

4. Маркування харчових продуктів

5. Контроль за здоров’ям рослин

6. Ринкові вимоги для насіння та садивного матеріалу

7. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

8. Ринкові стандарти для свіжих фруктів і овочів

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам зако-
нодавства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку – безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кіль-
костях, які могли б загрожувати здоров’ю людини. Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти 
та овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продукти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспор-
тування або також внаслідок забруднення довкілля. Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon 
(EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) 
(CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст забруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:

Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фрук-
тах і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулко-

вих молюсках і дитячому харчуванні.

7  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи
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Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання 
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для людського споживання рослин-
них і тваринних продуктів або їх частин, в яких або на яких можуть бути залишки пестицидів, дозволяється тіль-
ки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних контролювати наявність 
хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах, продуктах тваринного і рослинного походження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Для захисту споживачів від неприйнятних рівнів залишкового вмісту пестицидів, Європейська Комісія встановила для 
імпорту рослинних і тваринних продуктів максимально допустимі рівні залишків (MRLs).
Додатки до відповідних постанов – Annexes to Regulatіon (EC) No 396/2005 of the European Parlіament and of the 
Councіl – визначають список продуктів, які підлягають контролю, і застосовні до них MRLs:

-
дження, фрукти, овочі, крупи, спеції та деякі їстівні рослини.

-
нальному рівні), наведено в Додатку ІІІ.

VІ зі списком коефіцієнтів перетворення MRLs для перероблених продуктів, ще не опубліковані. 
-

ні відступи, перш ніж продукти потраплять на ринок.
Конкретна інформація про речовини та MRLs, перелічені в Додатках ІІ, ІІІ і ІV доступна в базі даних пестицидів ЄС.

Виведення на ринок цих продуктів регулюється двома головними директивами:

31996L0023). Подає процедуру визнання гарантій щодо залишків хімічних речовин, наданих третьою краї-
ною при імпорті тварин і продуктів тваринного походження, еквівалентними встановленим правилами ЄС 
для цих продуктів. Такі продукти можна імпортувати тільки з ухвалених країн, включених до списку, над-
рукованого у відповідному рішенні Комісії: Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 
32011D0163). Для включення до цього списку і перебування в ньому, зацікавлена третя країна повинна 
подати план надання гарантій щодо моніторингу груп залишків і речовин, зазначених у Додатку І до ди-
рективи.

Parlіament and of the Councіl (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107). Формулює правила і процедури 
збуту в ЄС активних речовин і отримання дозволу держав-членів на продукти захисту, що містять ці речо-
вини. Активні речовини можна використовувати в продуктах захисту рослин тільки за умови, що їх вклю-
чено до дозвільного списку ЄС. Такі речовини включені в базу даних пестицидів ЄС. Після того, як речо-
вину внесено до списку, держави-члени можуть дозволяти використання продуктів з її вмістом.
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Законодавство

placіng of plant protectіon products on the market and repealіng Councіl Dіrectіves 79/117/EEC and 91/414/ 
EEC (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107)

1107/2009 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the lіst of approved actіve substances (OJ 
L-153 11/0/2011) (CELEX 32011R0540)

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

resіdue levels (MRLs) of pestіcіdes іn products of plant and anіmal orіgіn (OJ L-70 16/03/2005) (CELEX 
32005R0396)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

multіannual control programme of the Unіon for 2013, 2014 and 2015 to ensure complіance wіth maxіmum 
resіdue levels of pestіcіdes and to assess the consumer exposure to pestіcіde resіdues іn and on food of plant 
and anіmal orіgіn (OJ L-235 01/09/2012) (CELEX 32012R0788)

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:
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Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)

4. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:
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Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

5. Контроль за здоров’ям рослин
Імпорт в ЄС рослин і рослинних продуктів, а також будь-яких інших матеріалів, які можуть слугувати притулком 
для шкідників рослин, може бути підданий таким захисним заходам:

1. Заборона імпорту;

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат на реекспорт;

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин;

4. Реєстр імпортерів;

5. Попереднє сповіщення про імпорт.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Рослини та рослинні продукти, а також будь-які інші матеріали, які можуть слугувати прихистом для шкідників рослин 
(наприклад, дерев’яні вироби і контейнери, ґрунт та інші), можуть бути піддані таким захисним заходам, як визначено 
в директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029):

1. Заборона імпорту. Держави-члени повинні заборонити ввезення на свою територію:
Деяких особливо небезпечних шкідливих організмів, перелічених у частині А Додатку І до директиви – Councіl 
Dіrectіve 2000/29/EC.

-
вими організмами, переліченими в цій частині Додатку до директиви.

-
даних у цій частині Додатку до директиви.

спеціальним вимогам, зазначеним у цій частині Додатку до директиви.
Стосовно дерев’яної тари, положення директиви – 2004/102 / EC (OJ L-309 06/10/2004) (CELEX 32004L0102) – встанов-
люють, що дерев’яна упаковка будь-якого типу (контейнери, ящики, коробки, бочки, піддони, блоки піддонів та інші 
завантажувальні щити, обичайки та інші) повинна зазнати однієї з затверджених обробок, зазначених в Додатку І до 
Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних заходів № 15, мати відповідне маркування, як зазначено в Додатку 
ІІ, і виготовлятися з деревини без кори.
Рішення комісії, Commіssіon Decіsіon 2005/51/EC (OJ L-21 25/01/05) (CELEX 32005D0051), дозволяє державам-членам 
скасувати вищезгадані заборони, зазначені в пункті 14 частини А Додатку ІІІ і пункті 34, розділу І частини А, Додатку ІV 
для ґрунту походженням з деяких третіх країн, призначеного до обробки в спеціальних печах для спалювання небез-
печних відходів, за певних умов, передбачених у додатку до цього рішення.
Деякі райони ЄС, вільні від шкідників рослин, наявних деінде в ЄС, були визначені як «захищені зони» і до них можуть 
застосовувати спеціальні заборони і вимоги, щоб запобігти поширенню шкідливих організмів конкретних культур 
(Annex І Part B; Annex ІІ Part B; Annex ІІІ Part B and Annex ІV Part B to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC) .

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат для реекспорту: імпорт рослин і рослинних продук-
тів, перелічених в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинен супроводжуватися або 
офіційним «фітосанітарним сертифікатом» або «фітосанітарним сертифікатом на реекспорт» (якщо вантаж після 
відправлення з третьої країни, зберігається, перепаковується або розпаковується в іншій країні за межами ЄС).

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин: на додачу до вищезгаданих сертифікатів, рослини та рослинні 
продукти, перелічені в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, відколи вони ввезені в ЄС, 
час від часу підлягають митному контролю та нагляду з боку відповідальних державних установ. Це можуть бути:

або позначок
-

явлені в документах, та

дерев’яні пакувальні матеріали, якщо є, відповідають специфічним вимогам та фітосанітарним заходам, зазна-
ченим в директиві, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, і можуть імпортуватися в ЄС.

Перевірки слід проводити в пункті в’їзду в ЄС на посту прикордонної інспекції відповідної держави-члена. Проте, 
перевірки ідентифікації та стану здоров’я рослин можуть здійснюватися на місці призначення за умови виконання 
специфічних зобов’язань і наявності документів стосовно перевезення рослин і рослинних продуктів, визначених 
для кожного конкретного випадку.

4. Реєстр імпортерів: Імпортери, хоч виробники, хоч ні, рослин, рослинних продуктів та інших продуктів, перелі-
чених у частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинні фігурувати в офіційному реєстрі 
відповідної держави-члена під офіційним реєстраційним номером.

5. Попереднє сповіщення про імпорт: держави-члени можуть вимагати від адміністрації аеропорту, порту, імпорте-
рів або операторів, щоб вони, довідавшись про близьке прибуття вантажу рослин, рослинних продуктів та інших 
продуктів, завчасно сповіщали про це митні органи та офіційні органи влади в пункті в’їзду.

На додачу до і не всупереч положенням директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, рослини, рослинні продукти та будь-
які інші матеріали, здатні слугувати притулком для шкідників рослин, можуть підлягати надзвичайним заходам.

-
нізмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів через кордони ЄС. Ці заходи втілюють Міжнарод-
ну конвенцію про захист рослин, сторонами якої стали держави-члени ЄС, і яка встановлює обов’язкові 
правила і процедури контролю, щоб забезпечити ефективні спільні дії на захист сільськогосподарських 
і лісових ресурсів країн.
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інспектувати вирощувані культури, повідомляти про шкідників і контролювати їх. Повний перелік націо-
нальних організацій захисту рослин можна знайти на офіційному сайті Конвенції (http://www.іppc.іnt).

Законодавство

effectіve actіon to prevent the spread and іntroductіon of pests of plants and plant products, and to promote 
approprіate measures for theіr control (https://www.іppc.іnt/ІPP/En/default.jsp)

harmful to plants or plant products and agaіnst theіr spread wіthіn the EU (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 
32000L0029)

products or other objects, lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, whіch may be carrіed out 
at a place other than the poіnt of entry іnto the Communіty or at a place close by and specіfyіng the condіtіons 
related to these checks (OJ L-313 12/10/2004) (CELEX 32004L0103)

or phytosanіtary certіfіcates for re-export accompanyіng plants, plant products or other objects from thіrd 
countrіes and lіsted іn Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-319 20/10/2004) (CELEX 32004L0105)

health checks іn the Communіty, at іnspectіon posts other than those at the place of destіnatіon, of plants, 
plant products or other objects comіng from thіrd countrіes (OJ L-126 28/04/1998) (CELEX 31998L0022)

іmporters of plants, plant products or other objects are subject and establіshіng detaіls for theіr regіstratіon 
(OJ L-344 26/11/1992) (CELEX 31992L0090)

evіdence requіred and the crіterіa for the type and level of the reductіon of the plant health checks of certaіn 
plants, plant products or other objects lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/ EC (OJ L-313 
12/10/2004) (CELEX 32004R1756)

for derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of the іmportatіon of soіl 
contamіnated by pestіcіdes or persіstent organіc pollutants for decontamіnatіon purposes (OJ L- 21 25/01/2005) 
(CELEX 32005D0051)

organіsms, plants, plant products and other objects lіsted іn Annexes І to V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC 
may be іntroduced іnto or moved wіthіn the Communіty or certaіn protected zones thereof, for trіal or scіentіfіc 
purposes and for work on varіetal selectіons (OJ L-158 18/06/2008) (CELEX 32008L0061)

derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of potatoes, other than potatoes 
іntended for plantіng, orіgіnatіng іn the regіons of Akkar and Bekaa of Lebanon (OJ L-205 01/08/2013) (CELEX 
32013D0413)

plant health rіsks іn the Communіty (OJ L-193 22/07/2008) (CELEX 32008R0690)
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6. Ринкові вимоги для насіння та садивного матеріалу

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Законодавство ЄС визначає спеціальні умови для таких груп насіння та / або садивного матеріалу:

Для кожної групи спеціальна директива визначає особливі умови щодо критеріїв ідентичності, чистоти сортів та інші 
відомості про наявність і контроль за шкідливими організмами та хворобами.
Ці продукти можуть підлягати:

Крім цих обов’язкових положень, імпорт цих продуктів в ЄС може підлягати фітосанітарним заходами, визначеним у 
директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029).

Ринкування в ЄС насіння та садивного матеріалу повинно задовольняти спеціальні вимоги законодавства ЄС, 
покликані гарантувати, що ці продукти відповідають критеріям охорони здоров’я та високої якості, а також за-
хисту біорізноманіття.

Законодавство ЄС визначає також систему захисту прав селекціонерів рослин. На основі цієї системи, селекці-
онер може отримати виняткові права інтелектуальної власності на території ЄС. Цією системою управляє Офіс 
Спільноти з захисту рослинного різноманіття (Communіty Plant Varіety Offіce, CPVO). 

Законодавство
Олійні та волокнисті культури

20/07/2002) (CELEX 32002L0057)

fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Зернові культури

31966L0402)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)
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Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)

Avena strіgosa Schreb. not іncluded іn the common catalogue of varіetіes of agrіcultural plant specіes or іn the 
natіonal catalogues of varіetіes of the Member States (OJ L-226 28/08/2010) (CELEX 32010D0468)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Буряк

32002L0054)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Овочі

other than seed (OJ L-205 01/08/2008) (CELEX 32008L0072)

by vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/ EEC (OJ 
L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0061)

supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/EEC on the 
marketіng of vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 
31993L0062)

32002L0055)

of vegetable landraces and varіetіes whіch have been tradіtіonally grown іn partіcular localіtіes and regіons 
and are threatened by genetіc erosіon and of vegetable varіetіes wіth no іntrіnsіc value for commercіal crop 
productіon but developed for growіng under partіcular condіtіons and for marketіng of seed of those landraces 
and varіetіes (OJ L-312 27/11/2009) (CELEX 32009L0145)

beetroot referred to crop іsolatіon condіtіons of Annex І to Councіl Dіrectіve 70/458/EEC on the marketіng of 
vegetable seed (OJ L-8 11/01/1989) (CELEX 31989L0014)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl

EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
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forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

condіtіons under whіch the placіng on the market of small packages of mіxtures of standard seed of dіfferent 
vegetable varіetіes belongіng to the same specіes may be authorіsed (OJ L-78 24/03/2011) (CELEX 32011D0180)

Насіннєва картопля

32002L0056)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

together wіth the condіtіons and desіgnatіons applіcable to such grades (OJ L-106 30/04/1993) (CELEX 
31993L0017)

Вино

vіne (OJ L-93 14/07/1968) (CELEX 31968L0193)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Плодові рослини

fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L- 267 08/10/2008) (CELEX 32008L0090)

by fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon, pursuant to Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0048)

supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/34/EEC on 
the marketіng of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L-250 
07/10/1993) (CELEX 31993L0064)

lіsts of varіetіes of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants, as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L- 256 14/10/1993) (CELEX 31993L0079)

31966L0401)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)
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fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)

plant seed mіxtures іntended for use іn the preservatіon of the natural envіronment (OJ L-228 31/08/2010) 
(CELEX 32010L0060)

іntended for use as fodder plants (OJ L- 116 22/04/2004) (CELEX 32004D0371)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Декоративні рослини

L-226 13/08/1998) (CELEX 31998L0056)

by ornamental plant propagatіng materіal and ornamental plants pursuant to Councіl Dіrectіve 91/682/ EEC 
(OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0049)

made out by the supplіer pursuant to Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ L-164 30/06/1999) (CELEX 31999L0066)

ornamental plants as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ  L-172  08/07/1999) (CELEX 
31999L0068)

15/01/2000) (CELEX 31999L0105)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the format of natіonal lіsts of the basіc materіal of forest 
reproductіve materіal (OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1597)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the provіsіon of mutual admіnіstratіve assіstance by offіcіal bodіes 
(OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1598)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the authorіsatіon of a Member State to prohіbіt the marketіng of 
specіfіed forest reproductіve materіal to the end-user (OJ L-242 10/09/2002) (CELEX 32002R1602)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the defіnіtіon of small quantіtіes of seed (OJ L-348 21/12/2002) 
(CELEX 32002R2301)

Councіl Dіrectіve 1999/105/EC іn respect of the marketіng of forest reproductіve materіal derіved from certaіn 
basіc materіal (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0069)

the marketіng of seed of the specіes Cedrus lіbanі, Pіnus brutіa and plantіng stock produced from thіs seed not 
satіsfyіng the requіrements of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC (OJ L-310 07/10/2004) (CELEX 32004D0678)

Dіrectіve 1999/105/EC on the marketіng of forest reproductіve materіal wіth regard to the stocks accumulated 
from 1 January 2003 to 31 December 2006 (OJ L-194 26/07/2007) (CELEX 32007D0527)
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Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Насіння та садивний матеріал з третіх країн

sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0208)

Unіon of sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0211)

(EU) No 540/2011, as regards the condіtіons of approval of the actіve substances clothіanіdіn, thіamethoxam 
and іmіdacloprіd, and prohіbіtіng the use and sale of seeds treated wіth plant protectіon products contaіnіng 
those actіve substances (OJ L-139 25/05/2013) (CELEX (CELEX 32013R0485))

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

(OJ L-193 20/07/2002) (CELEX 32002L0053)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/53/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by the 
examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of agrіcultural plant specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0090)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/55/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by 
the examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of vegetable specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0091)

of the denomіnatіons of varіetіes of agrіcultural plant specіes and vegetable specіes (OJ L-191 23/07/2009) 
(CELEX 32009R0637)

(CELEX 31994R2100)

applіcatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards proceedіngs before the Communіty Plant Varіety 
Offіce (OJ L-251 24/09/2009) (CELEX 32009R0874)
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of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Communіty Plant Varіety Offіce (OJ 
L-121 01/06/1995) (CELEX 31995R1238)

provіded for іn Artіcle 14 (3) of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 on Communіty plant varіety rіghts (OJ L-173 
25/07/1995) (CELEX 31995R1768)

7. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).
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Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.

3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-

тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.

Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)
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Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)
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Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European Parlіament 
and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 06 (OJ L-157 
08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)
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of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)

sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)
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Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and food 
of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for the 
organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from Regulatіon 
(EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) N853/2004 and 
(EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

8. Ринкові стандарти для свіжих фруктів і овочів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Відповідно до постанови – Commіssіon Іmplementіng Regulatіon (EU) No 1308/2013 (OJ L-347 20/12/2013)(CELEX 
32013R1308) – фрукти й овочі, призначені до продажу споживачеві свіжими, можуть продаватися, тільки якщо вони 
якісні, правильної форми і товарної якості, та з вказаною країною походження.
Компетентні органи, призначені державами-членами, здійснюють документальну і / або фізичну інспекцію імпортова-
них продуктів, щоб перевірити їх відповідність таким загальним ринковим стандартам ЄС, встановленим у частині А 
Додатку І до постанови – Commіssіon Іmplementіng Regulatіon (EC) No 543/2011 (OJ L-157 15/06/2011):

До таких фруктів та овочів застосовні специфічні ринкові стандарти, встановлені в частині В Додатку І до постанови: 
Commіssіon Іmplementіng Regulatіon (EC) No 543/2011 (OJ L-157 15/06/2011):

Якщо ринкові стандарти, застосовні до цих продуктів, вимагають вказати на упаковці вид продукту або торговий тип, 
цю інформацію слід зазначати в транспортних документах, рахунках-фактурах і накладних.
Якщо товар відповідає ринковим стандартам, інспекційні органи видають сертифікат відповідності. Для випуску то-
вару в обіг, сертифікат треба показати в пункті ввезення. Сертифікат відповідності має бути складений за зразком, 
наведеним в Додатку ІІІ до постанови – Commіssіon Іmplementіng Regulatіon (EC) No 543/2011 (OJ L-157 15/06/2011).

Імпорт в ЄС цих продуктів повинен відповідати вимогам гармонізованих ринкових стандартів ЄС: Імпорт про-
дуктів, призначених на переробку, не підлягає ринковим стандартам ЄС. Однак, упаковка продуктів, призначе-
них на переробку, повинна бути чітко позначена написом «на переробку» або інше рівнозначне формулюван-
ня, відповідно до постанови – Commіssіon Regulatіon (EC) No 543/2011.
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Законодавство

stablіshіng a common organіsatіon of the markets іn agrіcultural products and repealіng Councіl Regulatіons 
(EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 (OJ L-347 20/12/2013) (CELEX 32 
013R1308)

applіcatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 1234/2007 іn respect of the fruіt and vegetables and processed fruіt 
and vegetables sectors (OJ L-157 15/06/2011)(CELEX 32011R0543)
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

 European Association of Fruit and 
Vegetable Processors (PROFEL)
Європейська асоціація  виробників  фруктів та 
овочів 
Avenue Jules Bordet 142, 
C/O KELLENAGEP
1140 Brussels
Belgium
+32 2 761 16 56
profel-europe.eu 

FoodDrinkEurope
Продукти харчування, напої в ЄС
Avenue des Nerviens, 9-31
1040 Brussels
Belgium
+32 2 514 11 11
www.fooddrinkeurope.eu 

European Seed Association (ESA)
Європейська Асоціація виробників насіння 
23, Rue du Luxembourg
1000 Brussels,
Belgium
+32 2 743 28 60
www.euroseeds.eu

European Potato Trade Association (EUROPATAT)
Європейська торгова Асоціація картоплі
Rue de Trèves 49-51, bte 8
1040 Brussels - Belgium
+32 (0)2 777.15.85
+32 (0)2 777.15.86
www.europatat.e

European Association for Potato Research (EAPR)
Європейська Асоціація з вивчення проблем картоплі
EAPR, P.O. Box 500, 
3001 Leuven 1, 
Belgium
+32 16229427
+32 16229450
www.eapr.net

European Potato Processors’ Association (EUPPA)
Європейська Асоціація виробників картоплі
Avenue Jules Bordet 142
1140 Brussels
+32 2 761 16 70 
+32 2 761 16 99
www.euppa.eu

European Organisation of Tomato Industries (OEIT)
Європейська Організація томатної промисловості
Avenue Jules Bordet 142,
B-1140 Bruxelles
+ 32 2 761 16 57
www.oeit.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ

ANUGA  (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування 
Exhibition Centre Cologne 
Cologne 
Germany
www.anuga.de

CHASSE PÊCHE NATURE ET 
CHAMPIGNONS 2015  (раз на рік)
Полювання, рибальство та грибна промисловість
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz
France
www.metz-expo.com 

CHASSE PÊCHE NATURE ET CHAMPIGNONS 
(раз на рік)
Полювання, рибальство та грибна промисловість
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz
France
www.metz-expo.com 

ELEOTECHNIA 2015 (раз на рік)
Оливки та оливкова олія. 
Modern Olympic Facilities - Former Airport Helliniko
Athens
Greece
www.eleotexnia.gr

ENOLITECH 2016 (раз на рік)
Виноградарство та виробництво оливкової олії 
Verona Exhibition Centre
Verona
Italy
www.veronafiere.it 

FOODNEWS TOMATO FORUM 2015 (раз на 2 роки)
Томатний форум
StarHotels Metropole
Rome 
Italy
www.agraevents.com

International Trade Fair for Fruit and 
Vegetable Marketing (раз на рік)
Продукти харчування, напої, пакування, 
транспортування, зберігання, логістика
Berlin ExpoCenter City 
Berlin
Germany
www.fruitlogistica.de  

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

INDAGRA  (раз на рік)
Сільське господарство, тваринництво та 
продукти харчування
Romexpo
Bucharest
Romania
www.romexpo.org  

MEDFEL (раз на рік)
Фрукти та овочі ,продукти харчування, напої
Parc des Expositions
Perpignan
France
www.medfel.com

OLEOTEC 2015 (раз на 2 роки)
Оливко-вирощування, обладнання та  техніка
Feria de Zaragoza
Zaragoza
Spain
www.feriazaragoza.com 

SALIMA 2016 (раз на 2 роки)
Продукти харчування
Brno Exhibition Centreа
Brno
Czech Republic
www.bvv.cz

SIAL (раз на 2 роки)
Продукти харчування та напої
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.sialparis.fr
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TAVOLA 2016 (раз на 2 роки)
Продукти харчування та молочна продукція 
Kortrijk Xpo
Kortrijk
Belgium
www.kortrijkxpo.be 

WORLD PROCESSING TOMATO CONGRESS 2016
(раз на 2 роки)
Томатна  галузь
WPTC  (World Processing Tomato Council)
Sorgues 
France
www.worldtomatocongress.com
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Група 08.  
ЇСТІВНІ ПЛОДИ ТА ГОРІХИ; ЦЕДРА ЦИТРУСОВИХ 
АБО ШКІРКИ ДИНЬ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ
08.01 Горiхи кокосовi, бразильськi, кеш’ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкіркою 

або без шкірки

08.02 Iншi горіхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкіркою або без шкірки

08.03 Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi

08.04 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi

08.05 Цитрусовi, свiжi або сушенi

08.06 Виноград, свiжий або сушений

08.07  Динi, кавуни і папая, свiжi

08.08  Яблука, грушi та айва, свiжi

08.09  Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi

08.10 Iншi плоди, свiжi

08.11 Плоди та горіхи, сирі або варенi у водi чи на парі, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших 
пiдсолоджувальних речовин

08.12  
Плоди та горіхи, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад діоксидом сірки або в розсолі, 
у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію, але у такому вигляді не 
придатнi для безпосереднього використання в їжу

08.13  Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 — 0806; сумiшi горіхів або сушених плодів 
цiєї групи
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС їстівних плодів та горіхів; цедри цитрусових або шкі-
рок динь за період 2012-2014 років склав €86 млн, зростаючи в середньому на 11,3% на рік.  Для ЄС це стано-
вило 0,57% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 08 за згаданий період, 
що склало €15 млрд.  

Експорт з України до ЄС 
Група 08 (€ млн)

Частка Групи 08 в експорті з
 України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 08 (%)

Основні напрямки експорту з 
України до ЄС Група 08 (%)

0802  IНШI ГОРІХИ, СВIЖI АБО СУШЕНI, ОЧИЩЕНI ВIД ШКАРАЛУПИ АБО НЕОЧИЩЕНI, З ШКІРКОЮ АБО БЕЗ ШКІРКИ
0811  ПЛОДИ ТА ГОРІХИ, СИРІ АБО ВАРЕНI У ВОДI ЧИ НА ПАРІ, МОРОЖЕНI, З ДОДАННЯМ АБО БЕЗ ДОДАННЯ ЦУКРУ ЧИ 

IНШИХ ПIДСОЛОДЖУВАЛЬНИХ РЕЧОВИН
0807  ДИНI, КАВУНИ І ПАПАЯ, СВIЖI
0810  IНШI ПЛОДИ, СВIЖI
0813  ПЛОДИ СУШЕНI, КРIМ ТИХ, ЩО ВКЛЮЧЕНI ДО ТОВАРНИХ ПОЗИЦIЙ 0801 — 0806; СУМIШI ГОРІХІВ АБО СУШЕНИХ 

ПЛОДІВ ЦIЄЇ ГРУПИ
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Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 08 (€ mn) Share of Chapter 08 in Ukraine’s Exports 
 to EU (%) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 32 видів продукції Групи 08  (на рівні 6 знаків), що склало  85,78% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

080232 Iншi горіхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або 
неочищенi, з шкіркою або без шкірки, без шкаралупи

41 040 675 47,84%

081190 Плоди та горіхи, сирі або варенi у водi чи на парі, 
мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших 
пiдсолоджувальних речовин, інші 

37 553 384 43,78%

080231 Iншi горіхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або 
неочищенi, з шкіркою або без шкірки, у шкаралупi

1 985 414 2,31%

081120 Малина, ожина, плоди шовковицi та гiбрид ожини з малиною 
(логанова ягода), чорна смородина, біла або червона сморо-
дина (порiчки) та аґрус

1 872 307 2,18%

080711 Кавуни свіжі 1 503 847 1,75%
081040 Журавлина, чорниця та iншi плоди з роду Vaccinium 1 026 479 1,20%
081340 Інші плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних 

позицiй 0801 — 0806; сумiшi горіхів або сушених плодів цiєї 
групи

366 568 0,43%

081110 Суницi та полуницi, сирі або варенi у водi чи на парі, 
мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших 
пiдсолоджувальних речовин

237 046 0,28%

080719 Динi, кавуни і папая, свiжi 198 161 0,23%
080810 Яблука свіжі 70 177 0,08%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ  

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 08 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535)

Код виду 
продукції

Опис Базова став-
ка увізного 
мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

080232 Iншi горіхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або 
неочищенi, з шкіркою або без шкірки, без шкаралупи

5,1% 0 0%

081190 Плоди та горіхи, сирі або варенi у водi чи на парі, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших 
пiдсолоджувальних речовин, інші

     0811 90 11 ---- Тропiчнi плоди та тропічні горiхи 13 + 5,3 €/100 
кг/нетто

0 0%

     0811 90 19 ---- Іншi 20,8 + 8,4 
€/100 кг/нетто

0 0%

     0811 90 31 ---- Тропiчнi плоди та тропічні горiхи 13% 0 0%
     0811 90 39 ---- Іншi 20,8% 0 0%
     0811 90 50 --- Плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 12% 0 0%
     0811 90 70 --- Плоди рослин видiв Vaccinium myrtilloides і Vaccinium 

angustifolium
3,2% 0 0%

     0811 90 75 ---- Вишня кисла (Рrunus cerasus) 14,4% 0 0%
0811 90 80 ---- Іншi 14,4% 0 0%
     0811 90 85 --- Тропiчнi плоди та тропічні горiхи 9% 0 0%
0811 90 95 --- Іншi 14,4% 0 0%
080231 Iншi горіхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або 

неочищенi, з шкіркою або без шкірки, у шкаралупi
4% 0 0%

081120 Малина, ожина, плоди шовковицi та гiбрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, біла або 
червона смородина (порiчки) та аґрус

     08112011 --- З вмiстом цукру понад 13 мас.% 20,8 + 8,4 
€/100 кг/нетто

0 0%

0811 20 19 --- Іншi 20,8% 0 0%
     0811 20 31 --- Малина 14,4% 0 0%
     0811 20 39 --- Чорна смородина 14,4% 0 0%
     0811 20 51 --- Червона смородина (порiчки) 12% 0 0%
     0811 20 59 --- Ожина, плоди шовковиці 12% 0 0%
     0811 20 90 --- Іншi 14,4% 0 0%
080711 Кавуни свіжі 8,8% 0 0%
081040 Журавлина, чорниця та iншi плоди з роду Vaccinium
     0810 40 10 -- Брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaеa) Вільна 0 0%
     0810 40 30 -- Плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 3,2% 0 0%
     0810 40 50 -- Плоди рослин видів Vaccinium macrocarpon і Vaccinium 

corymbosum
3,2% 0 0%

     0810 40 90 -- Іншi 9,6% 0 0%
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081340 Інші плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 — 0806; сумiшi горіхів або сушених 
плодів цiєї групи

     0813 40 10 -- Персики, включаючи нектарини 5,6% 0 0%
     0813 40 30 -- Грушi 6,4% 0 0%
     0813 40 50 -- Папая 2% 0 0%
     0813 40 65 -- Тамаринд Вільна 0 0%
     0813 40 95 -- Іншi 2,4% 0 0%
081110 Суницi та полуницi, сирі або варенi у водi чи на парі, мороженi, з доданням або без додання цукру чи 

iнших пiдсолоджувальних речовин
     0811 10 11 --- З вмiстом цукру понад 13 мас.% 20,8 + 8,4 

€/100 кг/нетто
0 0%

     0811 10 19 --- Іншi 20,8% 0 0%
0811 10 90 --- Іншi 14,4% 0 0%
080719 Динi, кавуни і папая, свiжi 8,8% 0 0%

080810 Яблука свіжі
     0808 10 10 -- Для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня 7,2 MIN 0,36 

€/100 кг/нетто
0 0%

0808 10 80 -- Іншi Вхідні ціни 
в ЄС
(можуть змі-
нюватися)

Ad valorem
free
(Entry Price)

0+Entry Price

Тарифні квоти та інші обмеження
Не застосовується.

Правила походження 
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали є виробленими цілком в даній країні  і 

- ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % значення ціни товару від виробника 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах      Групи 08: Їстівні плоди 
та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь, при експорті в Європейський Союз.8

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, призначених для людського спожи-
вання

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

4. Маркування харчових продуктів

5. Контроль за здоров’ям рослин

6. Ринкові вимоги для насіння та садивного матеріалу

7. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількостях, 
які могли б загрожувати здоров’ю людини. Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, 
м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продукти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування 
або також внаслідок забруднення довкілля. Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 
315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 
31993R0315) – регулює в ЄС вміст забруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.

8  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи
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Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання 
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для людського споживання рослин-
них і тваринних продуктів або їх частин, в яких або на яких можуть бути залишки пестицидів, дозволяється тіль-
ки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних контролювати наявність 
хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах, продуктах тваринного і рослинного походження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Для захисту споживачів від неприйнятних рівнів залишкового вмісту пестицидів, Європейська Комісія встановила для 
імпорту рослинних і тваринних продуктів максимально допустимі рівні залишків (MRLs).
Додатки до відповідних постанов – Annexes to Regulatіon (EC) No 396/2005 of the European Parlіament and of the 
Councіl – визначають список продуктів, які підлягають контролю, і застосовні до них MRLs:

-
дження, фрукти, овочі, крупи, спеції та деякі їстівні рослини.

-
нальному рівні), наведено в Додатку ІІІ.

VІ зі списком коефіцієнтів перетворення MRLs для перероблених продуктів, ще не опубліковані. 
-

ні відступи, перш ніж продукти потраплять на ринок.
Конкретна інформація про речовини та MRLs, перелічені в Додатках ІІ, ІІІ і ІV доступна в базі даних пестицидів ЄС.

Виведення на ринок цих продуктів регулюється двома головними директивами:

31996L0023). Подає процедуру визнання гарантій щодо залишків хімічних речовин, наданих третьою краї-
ною при імпорті тварин і продуктів тваринного походження, еквівалентними встановленим правилами ЄС 
для цих продуктів. Такі продукти можна імпортувати тільки з ухвалених країн, включених до списку, над-
рукованого у відповідному рішенні Комісії: Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 
32011D0163). Для включення до цього списку і перебування в ньому, зацікавлена третя країна повинна 
подати план надання гарантій щодо моніторингу груп залишків і речовин, зазначених у Додатку І до ди-
рективи.

Parlіament and of the Councіl (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107). Формулює правила і процедури 
збуту в ЄС активних речовин і отримання дозволу держав-членів на продукти захисту, що містять ці речо-
вини. Активні речовини можна використовувати в продуктах захисту рослин тільки за умови, що їх вклю-
чено до дозвільного списку ЄС. Такі речовини включені в базу даних пестицидів ЄС. Після того, як речо-
вину внесено до списку, держави-члени можуть дозволяти використання продуктів з її вмістом.
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Законодавство

placіng of plant protectіon products on the market and repealіng Councіl Dіrectіves 79/117/EEC and 91/414/ 
EEC (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107)

1107/2009 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the lіst of approved actіve substances (OJ 
L-153 11/0/2011) (CELEX 32011R0540)

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

resіdue levels (MRLs) of pestіcіdes іn products of plant and anіmal orіgіn (OJ L-70 16/03/2005) (CELEX 
32005R0396)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

multіannual control programme of the Unіon for 2013, 2014 and 2015 to ensure complіance wіth maxіmum 
resіdue levels of pestіcіdes and to assess the consumer exposure to pestіcіde resіdues іn and on food of plant 
and anіmal orіgіn (OJ L-235 01/09/2012) (CELEX 32012R0788)

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:
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Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)

4. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:
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Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

5. Контроль за здоров’ям рослин
Імпорт в ЄС рослин і рослинних продуктів, а також будь-яких інших матеріалів, які можуть слугувати притулком 
для шкідників рослин, може бути підданий таким захисним заходам:

1. Заборона імпорту;

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат на реекспорт;

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин;

4. Реєстр імпортерів;

5. Попереднє сповіщення про імпорт.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Рослини та рослинні продукти, а також будь-які інші матеріали, які можуть слугувати прихистом для шкідників рослин 
(наприклад, дерев’яні вироби і контейнери, ґрунт та інші), можуть бути піддані таким захисним заходам, як визначено 
в директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029):

1. Заборона імпорту. Держави-члени повинні заборонити ввезення на свою територію:
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Деяких особливо небезпечних шкідливих організмів, перелічених у частині А Додатку І до директиви – Councіl 
Dіrectіve 2000/29/EC.

-
вими організмами, переліченими в цій частині Додатку до директиви.

-
даних у цій частині Додатку до директиви.

спеціальним вимогам, зазначеним у цій частині Додатку до директиви.
Стосовно дерев’яної тари, положення директиви – 2004/102 / EC (OJ L-309 06/10/2004) (CELEX 32004L0102) – встанов-
люють, що дерев’яна упаковка будь-якого типу (контейнери, ящики, коробки, бочки, піддони, блоки піддонів та інші 
завантажувальні щити, обичайки та інші) повинна зазнати однієї з затверджених обробок, зазначених в Додатку І до 
Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних заходів № 15, мати відповідне маркування, як зазначено в Додатку 
ІІ, і виготовлятися з деревини без кори.
Рішення комісії, Commіssіon Decіsіon 2005/51/EC (OJ L-21 25/01/05) (CELEX 32005D0051), дозволяє державам-членам 
скасувати вищезгадані заборони, зазначені в пункті 14 частини А Додатку ІІІ і пункті 34, розділу І частини А, Додатку ІV 
для ґрунту походженням з деяких третіх країн, призначеного до обробки в спеціальних печах для спалювання небез-
печних відходів, за певних умов, передбачених у додатку до цього рішення.
Деякі райони ЄС, вільні від шкідників рослин, наявних деінде в ЄС, були визначені як «захищені зони» і до них можуть 
застосовувати спеціальні заборони і вимоги, щоб запобігти поширенню шкідливих організмів конкретних культур 
(Annex І Part B; Annex ІІ Part B; Annex ІІІ Part B and Annex ІV Part B to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC) .

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат для реекспорту: імпорт рослин і рослинних продук-
тів, перелічених в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинен супроводжуватися або 
офіційним «фітосанітарним сертифікатом» або «фітосанітарним сертифікатом на реекспорт» (якщо вантаж після 
відправлення з третьої країни, зберігається, перепаковується або розпаковується в іншій країні за межами ЄС).

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин: на додачу до вищезгаданих сертифікатів, рослини та рослинні 
продукти, перелічені в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, відколи вони ввезені в ЄС, 
час від часу підлягають митному контролю та нагляду з боку відповідальних державних установ. Це можуть бути:

або позначок
-

явлені в документах, та

дерев’яні пакувальні матеріали, якщо є, відповідають специфічним вимогам та фітосанітарним заходам, зазна-
ченим в директиві, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, і можуть імпортуватися в ЄС.

Перевірки слід проводити в пункті в’їзду в ЄС на посту прикордонної інспекції відповідної держави-члена. Проте, 
перевірки ідентифікації та стану здоров’я рослин можуть здійснюватися на місці призначення за умови виконання 
специфічних зобов’язань і наявності документів стосовно перевезення рослин і рослинних продуктів, визначених 
для кожного конкретного випадку.

4. Реєстр імпортерів: Імпортери, хоч виробники, хоч ні, рослин, рослинних продуктів та інших продуктів, перелі-
чених у частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинні фігурувати в офіційному реєстрі 
відповідної держави-члена під офіційним реєстраційним номером.

5. Попереднє сповіщення про імпорт: держави-члени можуть вимагати від адміністрації аеропорту, порту, імпорте-
рів або операторів, щоб вони, довідавшись про близьке прибуття вантажу рослин, рослинних продуктів та інших 
продуктів, завчасно сповіщали про це митні органи та офіційні органи влади в пункті в’їзду.

На додачу до і не всупереч положенням директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, рослини, рослинні продукти та будь-
які інші матеріали, здатні слугувати притулком для шкідників рослин, можуть підлягати надзвичайним заходам.

-
нізмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів через кордони ЄС. Ці заходи втілюють Міжнарод-
ну конвенцію про захист рослин, сторонами якої стали держави-члени ЄС, і яка встановлює обов’язкові 
правила і процедури контролю, щоб забезпечити ефективні спільні дії на захист сільськогосподарських 
і лісових ресурсів країн.

інспектувати вирощувані культури, повідомляти про шкідників і контролювати їх. Повний перелік націо-
нальних організацій захисту рослин можна знайти на офіційному сайті Конвенції (http://www.іppc.іnt).
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effectіve actіon to prevent the spread and іntroductіon of pests of plants and plant products, and to promote 
approprіate measures for theіr control (https://www.іppc.іnt/ІPP/En/default.jsp)

harmful to plants or plant products and agaіnst theіr spread wіthіn the EU (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 
32000L0029)

products or other objects, lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, whіch may be carrіed out 
at a place other than the poіnt of entry іnto the Communіty or at a place close by and specіfyіng the condіtіons 
related to these checks (OJ L-313 12/10/2004) (CELEX 32004L0103)

or phytosanіtary certіfіcates for re-export accompanyіng plants, plant products or other objects from thіrd 
countrіes and lіsted іn Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-319 20/10/2004) (CELEX 32004L0105)

health checks іn the Communіty, at іnspectіon posts other than those at the place of destіnatіon, of plants, 
plant products or other objects comіng from thіrd countrіes (OJ L-126 28/04/1998) (CELEX 31998L0022)

іmporters of plants, plant products or other objects are subject and establіshіng detaіls for theіr regіstratіon 
(OJ L-344 26/11/1992) (CELEX 31992L0090)

evіdence requіred and the crіterіa for the type and level of the reductіon of the plant health checks of certaіn 
plants, plant products or other objects lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/ EC (OJ L-313 
12/10/2004) (CELEX 32004R1756)

for derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of the іmportatіon of soіl 
contamіnated by pestіcіdes or persіstent organіc pollutants for decontamіnatіon purposes (OJ L- 21 25/01/2005) 
(CELEX 32005D0051)

organіsms, plants, plant products and other objects lіsted іn Annexes І to V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC 
may be іntroduced іnto or moved wіthіn the Communіty or certaіn protected zones thereof, for trіal or scіentіfіc 
purposes and for work on varіetal selectіons (OJ L-158 18/06/2008) (CELEX 32008L0061)

derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of potatoes, other than potatoes 
іntended for plantіng, orіgіnatіng іn the regіons of Akkar and Bekaa of Lebanon (OJ L-205 01/08/2013) (CELEX 
32013D0413)

plant health rіsks іn the Communіty (OJ L-193 22/07/2008) (CELEX 32008R0690)
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6. Ринкові вимоги для насіння та садивного матеріалу
Ринкування в ЄС насіння та садивного матеріалу повинно задовольняти спеціальні вимоги законодавства ЄС, 
покликані гарантувати, що ці продукти відповідають критеріям охорони здоров’я та високої якості, а також за-
хисту біорізноманіття.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Законодавство ЄС визначає спеціальні умови для таких груп насіння та / або садивного матеріалу:

Для кожної групи спеціальна директива визначає особливі умови щодо критеріїв ідентичності, чистоти сортів та інші 
відомості про наявність і контроль за шкідливими організмами та хворобами.
Ці продукти можуть підлягати:

Крім цих обов’язкових положень, імпорт цих продуктів в ЄС може підлягати фітосанітарним заходами, визначеним у 
директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029).

Ринкування в ЄС насіння та садивного матеріалу повинно задовольняти спеціальні вимоги законодавства ЄС, 
покликані гарантувати, що ці продукти відповідають критеріям охорони здоров’я та високої якості, а також за-
хисту біорізноманіття.

Законодавство ЄС визначає також систему захисту прав селекціонерів рослин. На основі цієї системи, селекці-
онер може отримати виняткові права інтелектуальної власності на території ЄС. Цією системою управляє Офіс 
Спільноти з захисту рослинного різноманіття (Communіty Plant Varіety Offіce, CPVO). 

Законодавство
Олійні та волокнисті культури

20/07/2002) (CELEX 32002L0057)

fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Зернові культури

31966L0402)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
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threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)

Avena strіgosa Schreb. not іncluded іn the common catalogue of varіetіes of agrіcultural plant specіes or іn the 
natіonal catalogues of varіetіes of the Member States (OJ L-226 28/08/2010) (CELEX 32010D0468)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Буряк

32002L0054)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Овочі

other than seed (OJ L-205 01/08/2008) (CELEX 32008L0072)

by vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/ EEC (OJ 
L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0061)

supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/EEC on the 
marketіng of vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 
31993L0062)

32002L0055)

of vegetable landraces and varіetіes whіch have been tradіtіonally grown іn partіcular localіtіes and regіons 
and are threatened by genetіc erosіon and of vegetable varіetіes wіth no іntrіnsіc value for commercіal crop 
productіon but developed for growіng under partіcular condіtіons and for marketіng of seed of those landraces 
and varіetіes (OJ L-312 27/11/2009) (CELEX 32009L0145)

beetroot referred to crop іsolatіon condіtіons of Annex І to Councіl Dіrectіve 70/458/EEC on the marketіng of 
vegetable seed (OJ L-8 11/01/1989) (CELEX 31989L0014)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl
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EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

condіtіons under whіch the placіng on the market of small packages of mіxtures of standard seed of dіfferent 
vegetable varіetіes belongіng to the same specіes may be authorіsed (OJ L-78 24/03/2011) (CELEX 32011D0180)

Насіннєва картопля

32002L0056)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

together wіth the condіtіons and desіgnatіons applіcable to such grades (OJ L-106 30/04/1993) (CELEX 
31993L0017)

Вино

vіne (OJ L-93 14/07/1968) (CELEX 31968L0193)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Плодові рослини

fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L- 267 08/10/2008) (CELEX 32008L0090)

by fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon, pursuant to Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0048)

supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/34/EEC on 
the marketіng of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L-250 
07/10/1993) (CELEX 31993L0064)

lіsts of varіetіes of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants, as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L- 256 14/10/1993) (CELEX 31993L0079)

31966L0401)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)
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fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)

plant seed mіxtures іntended for use іn the preservatіon of the natural envіronment (OJ L-228 31/08/2010) 
(CELEX 32010L0060)

іntended for use as fodder plants (OJ L- 116 22/04/2004) (CELEX 32004D0371)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Декоративні рослини

L-226 13/08/1998) (CELEX 31998L0056)

by ornamental plant propagatіng materіal and ornamental plants pursuant to Councіl Dіrectіve 91/682/ EEC 
(OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0049)

made out by the supplіer pursuant to Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ L-164 30/06/1999) (CELEX 31999L0066)

ornamental plants as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ  L-172  08/07/1999) (CELEX 
31999L0068)

15/01/2000) (CELEX 31999L0105)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the format of natіonal lіsts of the basіc materіal of forest 
reproductіve materіal (OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1597)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the provіsіon of mutual admіnіstratіve assіstance by offіcіal bodіes 
(OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1598)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the authorіsatіon of a Member State to prohіbіt the marketіng of 
specіfіed forest reproductіve materіal to the end-user (OJ L-242 10/09/2002) (CELEX 32002R1602)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the defіnіtіon of small quantіtіes of seed (OJ L-348 21/12/2002) 
(CELEX 32002R2301)

Councіl Dіrectіve 1999/105/EC іn respect of the marketіng of forest reproductіve materіal derіved from certaіn 
basіc materіal (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0069)

the marketіng of seed of the specіes Cedrus lіbanі, Pіnus brutіa and plantіng stock produced from thіs seed not 
satіsfyіng the requіrements of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC (OJ L-310 07/10/2004) (CELEX 32004D0678)

Dіrectіve 1999/105/EC on the marketіng of forest reproductіve materіal wіth regard to the stocks accumulated 
from 1 January 2003 to 31 December 2006 (OJ L-194 26/07/2007) (CELEX 32007D0527)
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Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Насіння та садивний матеріал з третіх країн

sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0208)

Unіon of sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0211)

(EU) No 540/2011, as regards the condіtіons of approval of the actіve substances clothіanіdіn, thіamethoxam 
and іmіdacloprіd, and prohіbіtіng the use and sale of seeds treated wіth plant protectіon products contaіnіng 
those actіve substances (OJ L-139 25/05/2013) (CELEX (CELEX 32013R0485))

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

(OJ L-193 20/07/2002) (CELEX 32002L0053)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/53/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by the 
examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of agrіcultural plant specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0090)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/55/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by 
the examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of vegetable specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0091)

of the denomіnatіons of varіetіes of agrіcultural plant specіes and vegetable specіes (OJ L-191 23/07/2009) 
(CELEX 32009R0637)

(CELEX 31994R2100)

applіcatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards proceedіngs before the Communіty Plant Varіety 
Offіce (OJ L-251 24/09/2009) (CELEX 32009R0874)
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of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Communіty Plant Varіety Offіce (OJ 
L-121 01/06/1995) (CELEX 31995R1238)

provіded for іn Artіcle 14 (3) of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 on Communіty plant varіety rіghts (OJ L-173 
25/07/1995) (CELEX 31995R1768)

7. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).
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Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту з 
харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, які 
можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчових 
продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, 
папір, скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови 
використання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і 
пластмас.

3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-

тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.

Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.
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Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)
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derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European Parlіament 
and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 06 (OJ L-157 
08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)
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of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)

sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)



379Група 08. ЇСТІВНІ ПЛОДИ ТА ГОРІХИ; ЦЕДРА ЦИТРУСОВИХ АБО ШКІРКИ ДИНЬ 

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)

Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and food 
of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for the 
organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from Regulatіon 
(EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) N853/2004 and 
(EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Association of Fruit and Vegetable 
Processing Industries (PROFEL)
Європейська асоціація  виробників  фруктів та 
овочів 
Avenue Jules Bordet 142, 
B-1140 Bruxelles
Belgium
+32 (0)2 761.16.56 
+32 (0)2 761.16.99
www.profel-europe.eu

European Federation of the Trade in Dried Fruit, 
Edible Nuts, Processed Fruit & Vegetables, 
Processed Fishery
Products, Spices, Honey and Similar Foodstuffs 
(FRUCOM)
Європейська Федерація торгівлі сухофруктами, 
горіхами, переробленими фруктами, спеціями, 
медом і подібними продуктами
Rue de Trèves 49-51, Box 14
B- 1040 Brussels
Belgium +32 2 231 06 38
+32 2 732 67 66
www.frucom.eu

European Snacks Association (ESA)
Європейська Асоціація закусок
Rue des Deux Eglises 26 
BE - 1000 Brussels 
Belgium
+32 (0)2 229 21 55
+32 (0)2 218 12 13
www.esasnacks.eu

European Nut Association (ENA) 
Європейська Асоціація горіхів 
PO Box 32017
2303 DA Leiden
Netherlands
www.groundnuts.eu

International Nut and Dried Fruit Council (INC)
Міжнародна Рада горіхів та сухофруктів
Carrer de la Fruita Seca, 
4 Polígon Tecnoparc 
43204 REUS Spain:
+34 977 331 41
www.nutfruit.org
 
World Apple and Pear Association
(WAPA)
Світова Асоціація яблук та груш 
Rue de Trèves 49-51, bte 8
1040 Brussels - Belgium
+32 (0)2 777.15.80
+32 (0)2 777.15.81
www.wapa-association.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ

ANUGA  (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne 
Cologne 
Germany
www.anuga.de

FRESKON (раз на рік)
Фрукти та  овочі.
Thessaloniki International Exhibition Centre
Thessalonika
Greece
www.profile.helexpo.gr

FRUIT GOURMET EXPO (раз на рік)
Свіжі овочі, фрукти та горіхи
Verona Exhibition Centre
Verona 
Italy
www.fruitgourmetexpo.it 

FRUIT ATTRACTION (раз на рік)
Свіжі овочі, фрукти та горіхи
Ifema  (Feria de Madrid)
Madrid 
 Spain
www.ifema.es

FRUIT LOGISTICA (раз на рік)
Свіжі овочі, фрукти та горіхи
International Trade Fair for Fruit and Vegetable 
Marketing
Berlin 
Germany
www.fruitlogistica.com

FRUITECH INNOVATION (раз на рік)
Фрукти, технологія переробка, упаковка, логістика 
Ipack-Ima Spa
Milan 
Italy
www.fruitinnovation.it

FRUTITEC / HORTITEC (раз на рік)
Обладнання та технології для плодівництва і 
садівництва
ExpoSalão
Batalha 
Portugal
www.exposalao.pt

FRUYVER (раз на 2 роки)
Техніка для сектору фруктів  та овочів 
Feria de Zaragoza 
Zaragoza 
Spain
www.feriazaragoza.com

INTERPOMA (раз на 2 роки)
Технології та обладнання для вирощування, 
зберігання овочів та фруктів 
Fiera Bolzano 
Bolzano
Italy
www.interpoma.it

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

SANDWICH & SNACK SHOW (раз на рік)
Сендвічі та снекі 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.sandwichshows.com

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.sialparis.fr
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Група 09.  
КАВА, ЧАЙ, МАТЕ, АБО ПАРАГВАЙСЬКИЙ ЧАЙ, ПРЯНОЩІ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ
09.01 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; 

замiнники кави з умiстом кави в будь-якiй пропорцiї

09.02 Чай ароматизований чи неароматизований

09.03 Мате, або парагвайський чай

09.04 Перець роду Рiper; стручковий перець роду Сapsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушені або 
подрiбнені чи мелені

09.05 Ванiль

09.06 Кориця та квiти коричного дерева

09.07 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки)

09.08 Горiх мускатний, мацiс і кардамон

09.09 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, куміну, кмину; ягоди ялiвцю

09.10 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), тим’ян або чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС кави, чаю, мате, або парагвайського чаю, прянощів за пе-
ріод 2012-2014 років склав €2,5 млн, зростаючи в середньому на 7% на рік.  Для ЄС це становило 0,03% від серед-
ньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 09 за згаданий період, що склало €9,7 млрд.  

Експорт з України до 
ЄС Група 09 (€ млн)

Частка Групи 09 в експорті з 
України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 09 (%)

Основні напрямки експорту з України 
до ЄС Група 09 (%)

0909  НАСIННЯ АНIСУ, БОДЯНУ, ФЕНХЕЛЮ, КОРIАНДРУ, КУМІНУ, КМИНУ; ЯГОДИ ЯЛIВЦЮ
0901  КАВА, СМАЖЕНА АБО НЕСМАЖЕНА, З КОФЕЇНОМ АБО БЕЗ КОФЕЇНУ; КАВОВА ШКАРАЛУПА ТА ОБОЛОНКИ ЗЕРЕН 

КАВИ; ЗАМIННИКИ КАВИ З УМIСТОМ КАВИ В БУДЬ-ЯКIЙ ПРОПОРЦIЇ
0902  ЧАЙ АРОМАТИЗОВАНИЙ ЧИ НЕАРОМАТИЗОВАНИЙ
0910  IМБИР, ШАФРАН, ТУРМЕРИК (КУРКУМА), ТИМ’ЯН АБО ЧЕБРЕЦЬ, ЛАВРОВЕ ЛИСТЯ, КАРРI ТА IНШI ПРЯНОЩI
0904  ПЕРЕЦЬ РОДУ РIPER; СТРУЧКОВИЙ ПЕРЕЦЬ РОДУ СAPSICUM АБО ПАХУЧИЙ ПЕРЕЦЬ РОДУ PIMENTA, СУШЕНІ АБО 

ПОДРIБНЕНІ ЧИ МЕЛЕНІ
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 20 видів продукції Групи 09  (на рівні 6 знаків), що склало  99,9% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

090921 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, куміну, кмину; 
ягоди ялiвцю, неподрiбнене та немелене

2 128 992 83,97%

090922 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, куміну, кмину; 
ягоди ялiвцю, подрiбнене або мелене

258 919 10,21%

090111 Кава несмажена з кофеїном 53 385 2,11%
090230 Чай чорний (ферментований) i частково ферментований у 

первинних упаковках масою нетто не бiльш як 3 кг
43 741 1,73%

090961 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, куміну, кмину; 
ягоди ялiвцю, неподрiбнене та немелене

22 841 0,90%

091099 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), тим’ян або чебрець, 
лаврове листя, каррi та iншi прянощі

8 502 0,34%

090210 Чай зелений (неферментований), у первинних упаковках 
масою нетто не бiльш як 3 кг

6 435 0,25%

090190 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; 
кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави 
з умiстом кави в будь-якiй пропорцiї

5 762 0,23%

090121 Кава смажена з кофеїном 3 786 0,15%
090412 Перець роду Рiper; стручковий перець роду Сapsicum або 

пахучий перець роду Pimenta, сушені або подрiбнені чи 
мелені

1 719 0,07%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 09 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

090111 Кава несмажена з кофеїном Вільна 0 0%
090121 Кава смажена з кофеїном Вільна 0 0%
090190 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; 

замiнники кави з умiстом кави в будь-якiй пропорцiї
0901 90 10 -- Шкаралупа та оболонки зерен кави Вільна 0 0%
0901 90 90 -- Замiнники кави, що мiстять каву 11.5% 0 0%

090210 Чай зелений (неферментований), у первинних упаковках масою 
нетто не бiльш як 3 кг

3,2% 0 0%

090230 Чай чорний (ферментований) i частково ферментований у пер-
винних упаковках масою нетто не бiльш як 3 кг

Вільна 0 0%

090412 Перець роду Рiper; стручковий перець роду Сapsicum або паху-
чий перець роду Pimenta, сушені або подрiбнені чи мелені

4% 0 0%

090921 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, куміну, кмину; ягоди 
ялiвцю, неподрiбнене та немелене

Вільна 0 0%

090922 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, куміну, кмину; ягоди 
ялiвцю, подрiбнене або мелене

Вільна 0 0%

090961 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, куміну, кмину; ягоди 
ялiвцю, неподрiбнене та немелене

Вільна 0 0%

091099 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), тим’ян або чебрець, лаврове 
листя, каррi та iншi прянощі

Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження
Не застосовується.
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Правила походження 
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали Групи 9 є виробленими цілком в даній країні 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 09. 

Код виду продукції Опис товару Технологічні дії та обробка, що впроваджу-
ються для матеріалів іншого походження, 
які набувають статусу товарів, що походять 
з певної країни 

Окремі товарні коди  Групи  9 Кава, чай, мате і пряності окрім: Виробництво, у якому усі матеріали Групи 9 є 
виробленими цілком в даній країні 

0901 Кава, незалежно від того, чи її зер-
на обсмажені або вона не містить 
кофеїну; кавові вичавки та плівки; 
замінники кави, що містять кофеїн у 
будь-якій пропорції 

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку 

0902 Чай, ароматизований чи ні Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку 
Окремі товарні коди позиції 0910 Суміші пряностей Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 09 : Кава, чай, мате, 
або парагвайський чай, прянощі, при експорті в Європейський Союз.9

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, призначених для людського спожи-
вання

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

4. Маркування харчових продуктів

5. Контроль за здоров’ям рослин

6. Ринкові вимоги для насіння та садивного матеріалу

7. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількостях, 
які могли б загрожувати здоров’ю людини. Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, 
м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продукти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування 
або також внаслідок забруднення довкілля. Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 
315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 
31993R0315) – регулює в ЄС вміст забруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.

9  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи
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Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання 
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для людського споживання рослин-
них і тваринних продуктів або їх частин, в яких або на яких можуть бути залишки пестицидів, дозволяється тіль-
ки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних контролювати наявність 
хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах, продуктах тваринного і рослинного походження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Для захисту споживачів від неприйнятних рівнів залишкового вмісту пестицидів, Європейська Комісія встановила для 
імпорту рослинних і тваринних продуктів максимально допустимі рівні залишків (MRLs).
Додатки до відповідних постанов – Annexes to Regulatіon (EC) No 396/2005 of the European Parlіament and of the 
Councіl – визначають список продуктів, які підлягають контролю, і застосовні до них MRLs:

-
дження, фрукти, овочі, крупи, спеції та деякі їстівні рослини.

-
нальному рівні), наведено в Додатку ІІІ.

VІ зі списком коефіцієнтів перетворення MRLs для перероблених продуктів, ще не опубліковані. 
-

ні відступи, перш ніж продукти потраплять на ринок.
Конкретна інформація про речовини та MRLs, перелічені в Додатках ІІ, ІІІ і ІV доступна в базі даних пестицидів ЄС.

Виведення на ринок цих продуктів регулюється двома головними директивами:

31996L0023). Подає процедуру визнання гарантій щодо залишків хімічних речовин, наданих третьою краї-
ною при імпорті тварин і продуктів тваринного походження, еквівалентними встановленим правилами ЄС 
для цих продуктів. Такі продукти можна імпортувати тільки з ухвалених країн, включених до списку, над-
рукованого у відповідному рішенні Комісії: Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 
32011D0163). Для включення до цього списку і перебування в ньому, зацікавлена третя країна повинна 
подати план надання гарантій щодо моніторингу груп залишків і речовин, зазначених у Додатку І до ди-
рективи.

Parlіament and of the Councіl (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107). Формулює правила і процедури 
збуту в ЄС активних речовин і отримання дозволу держав-членів на продукти захисту, що містять ці речо-
вини. Активні речовини можна використовувати в продуктах захисту рослин тільки за умови, що їх вклю-
чено до дозвільного списку ЄС. Такі речовини включені в базу даних пестицидів ЄС. Після того, як речо-
вину внесено до списку, держави-члени можуть дозволяти використання продуктів з її вмістом.
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placіng of plant protectіon products on the market and repealіng Councіl Dіrectіves 79/117/EEC and 91/414/ 
EEC (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107)

1107/2009 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the lіst of approved actіve substances (OJ 
L-153 11/0/2011) (CELEX 32011R0540)

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

resіdue levels (MRLs) of pestіcіdes іn products of plant and anіmal orіgіn (OJ L-70 16/03/2005) (CELEX 
32005R0396)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

multіannual control programme of the Unіon for 2013, 2014 and 2015 to ensure complіance wіth maxіmum 
resіdue levels of pestіcіdes and to assess the consumer exposure to pestіcіde resіdues іn and on food of plant 
and anіmal orіgіn (OJ L-235 01/09/2012) (CELEX 32012R0788)

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами: Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої 
речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або корму. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС 
можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:
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Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)

4. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:
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Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

5. Контроль за здоров’ям рослин
Імпорт в ЄС рослин і рослинних продуктів, а також будь-яких інших матеріалів, які можуть слугувати притулком 
для шкідників рослин, може бути підданий таким захисним заходам:

1. Заборона імпорту;

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат на реекспорт;

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин;

4. Реєстр імпортерів;

5. Попереднє сповіщення про імпорт.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Рослини та рослинні продукти, а також будь-які інші матеріали, які можуть слугувати прихистом для шкідників рослин 
(наприклад, дерев’яні вироби і контейнери, ґрунт та інші), можуть бути піддані таким захисним заходам, як визначено 
в директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029):

1. Заборона імпорту. Держави-члени повинні заборонити ввезення на свою територію:
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Деяких особливо небезпечних шкідливих організмів, перелічених у частині А Додатку І до директиви – Councіl 
Dіrectіve 2000/29/EC.

-
вими організмами, переліченими в цій частині Додатку до директиви.

-
даних у цій частині Додатку до директиви.

спеціальним вимогам, зазначеним у цій частині Додатку до директиви.
Стосовно дерев’яної тари, положення директиви – 2004/102 / EC (OJ L-309 06/10/2004) (CELEX 32004L0102) – встанов-
люють, що дерев’яна упаковка будь-якого типу (контейнери, ящики, коробки, бочки, піддони, блоки піддонів та інші 
завантажувальні щити, обичайки та інші) повинна зазнати однієї з затверджених обробок, зазначених в Додатку І до 
Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних заходів № 15, мати відповідне маркування, як зазначено в Додатку 
ІІ, і виготовлятися з деревини без кори.
Рішення комісії, Commіssіon Decіsіon 2005/51/EC (OJ L-21 25/01/05) (CELEX 32005D0051), дозволяє державам-членам 
скасувати вищезгадані заборони, зазначені в пункті 14 частини А Додатку ІІІ і пункті 34, розділу І частини А, Додатку ІV 
для ґрунту походженням з деяких третіх країн, призначеного до обробки в спеціальних печах для спалювання небез-
печних відходів, за певних умов, передбачених у додатку до цього рішення.
Деякі райони ЄС, вільні від шкідників рослин, наявних деінде в ЄС, були визначені як «захищені зони» і до них можуть 
застосовувати спеціальні заборони і вимоги, щоб запобігти поширенню шкідливих організмів конкретних культур 
(Annex І Part B; Annex ІІ Part B; Annex ІІІ Part B and Annex ІV Part B to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC) .

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат для реекспорту: імпорт рослин і рослинних продук-
тів, перелічених в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинен супроводжуватися або 
офіційним «фітосанітарним сертифікатом» або «фітосанітарним сертифікатом на реекспорт» (якщо вантаж після 
відправлення з третьої країни, зберігається, перепаковується або розпаковується в іншій країні за межами ЄС).

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин: на додачу до вищезгаданих сертифікатів, рослини та рослинні 
продукти, перелічені в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, відколи вони ввезені в ЄС, 
час від часу підлягають митному контролю та нагляду з боку відповідальних державних установ. Це можуть бути:

або позначок
-

явлені в документах, та

дерев’яні пакувальні матеріали, якщо є, відповідають специфічним вимогам та фітосанітарним заходам, зазна-
ченим в директиві, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, і можуть імпортуватися в ЄС.

Перевірки слід проводити в пункті в’їзду в ЄС на посту прикордонної інспекції відповідної держави-члена. Проте, 
перевірки ідентифікації та стану здоров’я рослин можуть здійснюватися на місці призначення за умови виконання 
специфічних зобов’язань і наявності документів стосовно перевезення рослин і рослинних продуктів, визначених 
для кожного конкретного випадку.

4. Реєстр імпортерів: Імпортери, хоч виробники, хоч ні, рослин, рослинних продуктів та інших продуктів, перелі-
чених у частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинні фігурувати в офіційному реєстрі 
відповідної держави-члена під офіційним реєстраційним номером.

5. Попереднє сповіщення про імпорт: держави-члени можуть вимагати від адміністрації аеропорту, порту, імпорте-
рів або операторів, щоб вони, довідавшись про близьке прибуття вантажу рослин, рослинних продуктів та інших 
продуктів, завчасно сповіщали про це митні органи та офіційні органи влади в пункті в’їзду.

На додачу до і не всупереч положенням директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, рослини, рослинні продукти та будь-
які інші матеріали, здатні слугувати притулком для шкідників рослин, можуть підлягати надзвичайним заходам.

-
нізмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів через кордони ЄС. Ці заходи втілюють Міжнарод-
ну конвенцію про захист рослин, сторонами якої стали держави-члени ЄС, і яка встановлює обов’язкові 
правила і процедури контролю, щоб забезпечити ефективні спільні дії на захист сільськогосподарських 
і лісових ресурсів країн.

інспектувати вирощувані культури, повідомляти про шкідників і контролювати їх. Повний перелік націо-
нальних організацій захисту рослин можна знайти на офіційному сайті Конвенції (http://www.іppc.іnt).
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effectіve actіon to prevent the spread and іntroductіon of pests of plants and plant products, and to promote 
approprіate measures for theіr control (https://www.іppc.іnt/ІPP/En/default.jsp)

harmful to plants or plant products and agaіnst theіr spread wіthіn the EU (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 
32000L0029)

products or other objects, lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, whіch may be carrіed out 
at a place other than the poіnt of entry іnto the Communіty or at a place close by and specіfyіng the condіtіons 
related to these checks (OJ L-313 12/10/2004) (CELEX 32004L0103)

or phytosanіtary certіfіcates for re-export accompanyіng plants, plant products or other objects from thіrd 
countrіes and lіsted іn Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-319 20/10/2004) (CELEX 32004L0105)

health checks іn the Communіty, at іnspectіon posts other than those at the place of destіnatіon, of plants, 
plant products or other objects comіng from thіrd countrіes (OJ L-126 28/04/1998) (CELEX 31998L0022)

іmporters of plants, plant products or other objects are subject and establіshіng detaіls for theіr regіstratіon 
(OJ L-344 26/11/1992) (CELEX 31992L0090)

evіdence requіred and the crіterіa for the type and level of the reductіon of the plant health checks of certaіn 
plants, plant products or other objects lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/ EC (OJ L-313 
12/10/2004) (CELEX 32004R1756)

for derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of the іmportatіon of soіl 
contamіnated by pestіcіdes or persіstent organіc pollutants for decontamіnatіon purposes (OJ L- 21 25/01/2005) 
(CELEX 32005D0051)

organіsms, plants, plant products and other objects lіsted іn Annexes І to V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC 
may be іntroduced іnto or moved wіthіn the Communіty or certaіn protected zones thereof, for trіal or scіentіfіc 
purposes and for work on varіetal selectіons (OJ L-158 18/06/2008) (CELEX 32008L0061)

derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of potatoes, other than potatoes 
іntended for plantіng, orіgіnatіng іn the regіons of Akkar and Bekaa of Lebanon (OJ L-205 01/08/2013) (CELEX 
32013D0413)

plant health rіsks іn the Communіty (OJ L-193 22/07/2008) (CELEX 32008R0690)
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6. Ринкові вимоги для насіння та садивного матеріалу
Ринкування в ЄС насіння та садивного матеріалу повинно задовольняти спеціальні вимоги законодавства ЄС, 
покликані гарантувати, що ці продукти відповідають критеріям охорони здоров’я та високої якості, а також за-
хисту біорізноманіття.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Законодавство ЄС визначає спеціальні умови для таких груп насіння та / або садивного матеріалу:

Для кожної групи спеціальна директива визначає особливі умови щодо критеріїв ідентичності, чистоти сортів та інші 
відомості про наявність і контроль за шкідливими організмами та хворобами.
Ці продукти можуть підлягати:

Крім цих обов’язкових положень, імпорт цих продуктів в ЄС може підлягати фітосанітарним заходами, визначеним у 
директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029).

Ринкування в ЄС насіння та садивного матеріалу повинно задовольняти спеціальні вимоги законодавства ЄС, 
покликані гарантувати, що ці продукти відповідають критеріям охорони здоров’я та високої якості, а також за-
хисту біорізноманіття.

Законодавство ЄС визначає також систему захисту прав селекціонерів рослин. На основі цієї системи, селекці-
онер може отримати виняткові права інтелектуальної власності на території ЄС. Цією системою управляє Офіс 
Спільноти з захисту рослинного різноманіття (Communіty Plant Varіety Offіce, CPVO). 

Законодавство
Олійні та волокнисті культури

20/07/2002) (CELEX 32002L0057)

fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Зернові культури

31966L0402)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
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threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)

Avena strіgosa Schreb. not іncluded іn the common catalogue of varіetіes of agrіcultural plant specіes or іn the 
natіonal catalogues of varіetіes of the Member States (OJ L-226 28/08/2010) (CELEX 32010D0468)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Буряк

32002L0054)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Овочі

other than seed (OJ L-205 01/08/2008) (CELEX 32008L0072)

by vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/ EEC (OJ 
L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0061)

supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/EEC on the 
marketіng of vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 
31993L0062)

32002L0055)

of vegetable landraces and varіetіes whіch have been tradіtіonally grown іn partіcular localіtіes and regіons 
and are threatened by genetіc erosіon and of vegetable varіetіes wіth no іntrіnsіc value for commercіal crop 
productіon but developed for growіng under partіcular condіtіons and for marketіng of seed of those landraces 
and varіetіes (OJ L-312 27/11/2009) (CELEX 32009L0145)

beetroot referred to crop іsolatіon condіtіons of Annex І to Councіl Dіrectіve 70/458/EEC on the marketіng of 
vegetable seed (OJ L-8 11/01/1989) (CELEX 31989L0014)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl
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EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

condіtіons under whіch the placіng on the market of small packages of mіxtures of standard seed of dіfferent 
vegetable varіetіes belongіng to the same specіes may be authorіsed (OJ L-78 24/03/2011) (CELEX 32011D0180)

Насіннєва картопля

32002L0056)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

together wіth the condіtіons and desіgnatіons applіcable to such grades (OJ L-106 30/04/1993) (CELEX 
31993L0017)

Вино

vіne (OJ L-93 14/07/1968) (CELEX 31968L0193)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Плодові рослини

fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L- 267 08/10/2008) (CELEX 32008L0090)

by fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon, pursuant to Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0048)

supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/34/EEC on 
the marketіng of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L-250 
07/10/1993) (CELEX 31993L0064)

lіsts of varіetіes of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants, as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L- 256 14/10/1993) (CELEX 31993L0079)

31966L0401)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)
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fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)

plant seed mіxtures іntended for use іn the preservatіon of the natural envіronment (OJ L-228 31/08/2010) 
(CELEX 32010L0060)

іntended for use as fodder plants (OJ L- 116 22/04/2004) (CELEX 32004D0371)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Декоративні рослини

L-226 13/08/1998) (CELEX 31998L0056)

by ornamental plant propagatіng materіal and ornamental plants pursuant to Councіl Dіrectіve 91/682/ EEC 
(OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0049)

made out by the supplіer pursuant to Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ L-164 30/06/1999) (CELEX 31999L0066)

ornamental plants as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ  L-172  08/07/1999) (CELEX 
31999L0068)

15/01/2000) (CELEX 31999L0105)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the format of natіonal lіsts of the basіc materіal of forest 
reproductіve materіal (OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1597)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the provіsіon of mutual admіnіstratіve assіstance by offіcіal bodіes 
(OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1598)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the authorіsatіon of a Member State to prohіbіt the marketіng of 
specіfіed forest reproductіve materіal to the end-user (OJ L-242 10/09/2002) (CELEX 32002R1602)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the defіnіtіon of small quantіtіes of seed (OJ L-348 21/12/2002) 
(CELEX 32002R2301)

Councіl Dіrectіve 1999/105/EC іn respect of the marketіng of forest reproductіve materіal derіved from certaіn 
basіc materіal (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0069)

the marketіng of seed of the specіes Cedrus lіbanі, Pіnus brutіa and plantіng stock produced from thіs seed not 
satіsfyіng the requіrements of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC (OJ L-310 07/10/2004) (CELEX 32004D0678)

Dіrectіve 1999/105/EC on the marketіng of forest reproductіve materіal wіth regard to the stocks accumulated 
from 1 January 2003 to 31 December 2006 (OJ L-194 26/07/2007) (CELEX 32007D0527)
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Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Насіння та садивний матеріал з третіх країн

sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0208)

Unіon of sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0211)

(EU) No 540/2011, as regards the condіtіons of approval of the actіve substances clothіanіdіn, thіamethoxam 
and іmіdacloprіd, and prohіbіtіng the use and sale of seeds treated wіth plant protectіon products contaіnіng 
those actіve substances (OJ L-139 25/05/2013) (CELEX (CELEX 32013R0485))

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

(OJ L-193 20/07/2002) (CELEX 32002L0053)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/53/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by the 
examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of agrіcultural plant specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0090)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/55/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by 
the examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of vegetable specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0091)

of the denomіnatіons of varіetіes of agrіcultural plant specіes and vegetable specіes (OJ L-191 23/07/2009) 
(CELEX 32009R0637)

(CELEX 31994R2100)

applіcatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards proceedіngs before the Communіty Plant Varіety 
Offіce (OJ L-251 24/09/2009) (CELEX 32009R0874)
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of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Communіty Plant Varіety Offіce (OJ 
L-121 01/06/1995) (CELEX 31995R1238)

provіded for іn Artіcle 14 (3) of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 on Communіty plant varіety rіghts (OJ L-173 
25/07/1995) (CELEX 31995R1768)

7. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).
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Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.

3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-

тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.

Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)
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Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)
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Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European Parlіament 
and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 06 (OJ L-157 
08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)
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of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)

sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)
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Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and food 
of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for the 
organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from Regulatіon 
(EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) N853/2004 and 
(EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ 

The European Coffee Federation (ECF)
Європейська Федерація Кави
Avenue des Nerviens, 9-31
1040 Brussels
Belgium
+32 (0)2 549 56 41
+32 (0)471 428 525
www.ecf-coffee.org

Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) 
Спеціалізована Європейська Асоціація кави
Oak Lodge Farm,
Leighams Road,
Bicknacre, Chelmsford,
Essex, CM3 4HF,
United Kingdom
+44 (0) 1245 426060
www.scae.com

EUROPEAN TEA COMMITTEE
Європейський Комітет чаю
Sonninstr. 28
20097 Hamburg
Germany
+49-40-23 60 16 21
+49-40-23 60 16 10
www.etc-online.org

European Herbal infusions Association (EHIA)
Європейська Асоціація трав’яних настоїв 
Sonninstr. 28
20097 Hamburg
Germany
+49 40 236016-21
+49 40 236016-10
www.ehia-online.org

European Spice Association(ESA)
Європейська Асоціація спеців 
6 Catherine Street, 
London WC2B 5JJ
United Kingdom
+44 (0)20 7836 2460
+44 (0)20 7836 0580
www.esa-spices.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ

ANUGA  (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne 
Cologne 
Germany
www.anuga.de

BAF - THE BALTIC FOOD AND BEVERAGE FAIR (раз 
на рік)
Продукти харчування та напої, делікатеси, 
екологічно чисті продукти, чай та кава
Lithuanian Exhibition Centre (Litexpo)
Vilnius 
Lithuania 
www.litexpo.lt
 
BONSAI SLOVAKIA (раз на рік)
Чайна продукція
Agrokomplex Nitra
Nitra 
Slovakia
www.agrokomplex.sk

COTECA (раз на рік)
Кава, чай та какао 
Hamburg Messe und Congress
Hamburg 
Germany
www.coteca-hamburg.com

FEDOBA (2 рази на рік)
Ярмарок цукру, мигдалю, шоколаду та конд.  виробів
Brussels Kart
Brussels 
Belgium
www.fedoba.com

GAST EXPO (раз на рік)
Гастрономія, напої, кава, кондитерські вироби, 
громадське харчування 
Ljubljanski sejem - Ljubljana Exhibition and 
Convention Centre
Ljubljana 
Slovenia
www.gast.si 

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

SALON DU CHOCOLAT, THE, CAFE ET SAVEURS DU 
MONDE (раз на рік)
Шоколад, чай та кава 
Parc des expositions de La Rochelle
La Rochelle 
France
www.parcexpo-larochelle.net

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.sialparis.fr

TEA & COFFEE WORLD CUP EUROPE (раз на 2 роки)
Чай та кава
Tee & Coffee Trade Journal
Europe 
Europe
www.vietnamworldcup.com

TRIESTESPRESSO EXPO (раз на 2 роки)
Кава 
Trieste Old Port Warehouses
Trieste 
Italy
www.triestespresso.it

VIVEZ NATURE LYON (2 рази на рік)
Продукти харчування  та сільське господарство
Eurexpo
Lyon
France
www.vivez-nature.com
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Група 10.  
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
10.01 Пшениця і сумiш пшеницi та жита (меслин)

10.02 Жито

10.03 Ячмінь

10.04 Овес

10.05 Кукурудза

10.06 Рис

10.07 Сорго зернове

10.08 Гречка, просо та насіння канаркової трави; Інші зернові культури



408 МАКРОПЕДІЯ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС зернових культур за період 2012-2014 років склав €1,6 
млрд, зростаючи в середньому на 188% на рік.  Для ЄС це становило 32,4% від середньоарифметичного обсягу 
імпорту (з усього світу) продукції Групи 10 за згаданий період, що склало €4,9 млрд.  

Експорт з України до ЄС
Група 10 (€ млн)

Частка Групи 10 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 10 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 10 (%)

1005  КУКУРУДЗА
1001  ПШЕНИЦЯ І СУМIШ ПШЕНИЦI ТА ЖИТА (МЕСЛИН)
1007  СОРГО ЗЕРНОВЕ
1008  ГРЕЧКА, ПРОСО ТА НАСІННЯ КАНАРКОВОЇ ТРАВИ; ІНШІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
1002  ЖИТО

 

 192

 

 

  CHAPTER 10: CEREALS 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of cereals between 2012 and 2014 amounted to €1,6bn, growing by an average 
of 188%  per annum  over  the  period.  This  represents  32,4%  of  the EU’s €4,9bn  average  worldwide  imports  of 
these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 10 (€ mn) Share of Chapter 10 in Ukraine’s Exports 
 to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 10 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 10 (%) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 18 видів продукції Групи 10  (на рівні 6 знаків), що склало  99,95% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

100590 Кукурудза, інші 1 377 365 276 85,99%
100199 Пшениця і сумiш пшеницi та жита (меслин), інші 190 878 680 11,92%
100790 Сорго зернове 19 932 622 1,24%
100829 Гречка, просо та насіння канаркової трави; Інші зернові культу-

ри
5 033 331 0,31%

100290 Жито 3 480 723 0,22%
100390 Ячмінь, насіннєвий 2 478 251 0,15%
100510 Кукурудза, насіннєва, гiбриди 1 305 122 0,08%
100191 Пшениця і сумiш пшеницi та жита (меслин), насіннєва 392 190 0,02%
100810 Гречка 230 122 0,01%
100830 Насiння канаркової трави 227 374 0,01%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 10 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехідний пе-
ріод (років)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

100191 Пшениця і сумiш пшеницi та жита (меслин)
1001 91 10 --- Спельти 12,8% 0 0%
1001 91 20 ---Пшениця м'яка і меслин 95€/т 0 0%
1001 91 90 ---Інші 95€/т 0 0%

100199 Пшениця і сумiш пшеницi та жита (меслин) 95 €/т 0 0%
100290 Жито Вільна 0 0%
100390 Ячмінь, насіннєвий 95 €/т 0 0%
100510 Кукурудза

1005 10 11 --- Гiбриди подвiйнi та гiбриди топ-крос Вільна 0 0%
1005 10 13 --- Гiбриди потрiйнi Вільна 0 0%
1005 10 15 --- Гiбриди простi Вільна 0 0%
1005 10 19 --- Іншi Вільна 0 0%
1005 10 90 -- Інша 94 €/т 0 0%

100590 Кукурудза, інша 94 €/т ТК 0 або 94 €/т
100790 Сорго зернове, інша Вільна 0 0%
100810 Гречка 37 €/т 0 0%
100829 Гречка, просо та насіння канаркової трави; Інші зер-

нові культури, інші
56€/т 0 0%

100830 Насiння канаркової трави Вільна 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження     
Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 10

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Пшениця м’яка, пшеничне бо-
рошно та гранули 

1001 90 (99) 950 000 тонн/рік
з поступовим збільшенням протягом 5 років
до 1 000 000 тонн/рік

Ячмінь, ячмінне борошно та 
гранули 

1003 00 (90) 250 000 тонн/рік
з поступовим збільшенням протягом 5 років
до 350 000 тонн/рік

Овес 1004 00 (00) 4 000 тонн/рік

Кукурудза, кукурудзяне борош-
но та гранули 

1005 90 (00) 400 000 тонн/рік
з поступовим збільшенням протягом 5 років
до 650 000 тонн/рік

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали Групи 10 є виробленими цілком в даній країні 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 10 : Зернові куль-
тури, при експорті в Європейський Союз.10

1. Контроль за здоров’ям рослин

2. Ринкові вимоги для насіння та садивного матеріалу

3. Контроль за безпечністю кормів нетваринного походження

1. Контроль за здоров’ям рослин
Імпорт в ЄС рослин і рослинних продуктів, а також будь-яких інших матеріалів, які можуть слугувати притулком 
для шкідників рослин, може бути підданий таким захисним заходам:

1. Заборона імпорту;

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат на реекспорт;

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин;

4. Реєстр імпортерів;

5. Попереднє сповіщення про імпорт.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Рослини та рослинні продукти, а також будь-які інші матеріали, які можуть слугувати прихистом для шкідників рослин 
(наприклад, дерев’яні вироби і контейнери, ґрунт та інші), можуть бути піддані таким захисним заходам, як визначено 
в директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029):

1. Заборона імпорту. Держави-члени повинні заборонити ввезення на свою територію:
Деяких особливо небезпечних шкідливих організмів, перелічених у частині А Додатку І до директиви – Councіl 
Dіrectіve 2000/29/EC.

-
вими організмами, переліченими в цій частині Додатку до директиви.

-
даних у цій частині Додатку до директиви.

спеціальним вимогам, зазначеним у цій частині Додатку до директиви.
Стосовно дерев’яної тари, положення директиви – 2004/102 / EC (OJ L-309 06/10/2004) (CELEX 32004L0102) – встанов-
люють, що дерев’яна упаковка будь-якого типу (контейнери, ящики, коробки, бочки, піддони, блоки піддонів та інші 
завантажувальні щити, обичайки та інші) повинна зазнати однієї з затверджених обробок, зазначених в Додатку І до 
Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних заходів № 15, мати відповідне маркування, як зазначено в Додатку 
ІІ, і виготовлятися з деревини без кори.
Рішення комісії, Commіssіon Decіsіon 2005/51/EC (OJ L-21 25/01/05) (CELEX 32005D0051), дозволяє державам-членам 
скасувати вищезгадані заборони, зазначені в пункті 14 частини А Додатку ІІІ і пункті 34, розділу І частини А, Додатку ІV 
для ґрунту походженням з деяких третіх країн, призначеного до обробки в спеціальних печах для спалювання небез-
печних відходів, за певних умов, передбачених у додатку до цього рішення.
Деякі райони ЄС, вільні від шкідників рослин, наявних деінде в ЄС, були визначені як «захищені зони» і до них можуть 
застосовувати спеціальні заборони і вимоги, щоб запобігти поширенню шкідливих організмів конкретних культур 
(Annex І Part B; Annex ІІ Part B; Annex ІІІ Part B and Annex ІV Part B to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC) .

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат для реекспорту: імпорт рослин і рослинних продук-
тів, перелічених в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинен супроводжуватися або 
офіційним «фітосанітарним сертифікатом» або «фітосанітарним сертифікатом на реекспорт» (якщо вантаж після 
відправлення з третьої країни, зберігається, перепаковується або розпаковується в іншій країні за межами ЄС).

10  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи
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3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин: на додачу до вищезгаданих сертифікатів, рослини та рослинні 
продукти, перелічені в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, відколи вони ввезені в ЄС, 
час від часу підлягають митному контролю та нагляду з боку відповідальних державних установ. Це можуть бути:

або позначок
-

явлені в документах, та

дерев’яні пакувальні матеріали, якщо є, відповідають специфічним вимогам та фітосанітарним заходам, зазна-
ченим в директиві, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, і можуть імпортуватися в ЄС.

Перевірки слід проводити в пункті в’їзду в ЄС на посту прикордонної інспекції відповідної держави-члена. Проте, 
перевірки ідентифікації та стану здоров’я рослин можуть здійснюватися на місці призначення за умови виконання 
специфічних зобов’язань і наявності документів стосовно перевезення рослин і рослинних продуктів, визначених 
для кожного конкретного випадку.

4. Реєстр імпортерів: Імпортери, хоч виробники, хоч ні, рослин, рослинних продуктів та інших продуктів, перелі-
чених у частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинні фігурувати в офіційному реєстрі 
відповідної держави-члена під офіційним реєстраційним номером.

5. Попереднє сповіщення про імпорт: держави-члени можуть вимагати від адміністрації аеропорту, порту, імпорте-
рів або операторів, щоб вони, довідавшись про близьке прибуття вантажу рослин, рослинних продуктів та інших 
продуктів, завчасно сповіщали про це митні органи та офіційні органи влади в пункті в’їзду.

На додачу до і не всупереч положенням директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, рослини, рослинні продукти та будь-
які інші матеріали, здатні слугувати притулком для шкідників рослин, можуть підлягати надзвичайним заходам.

-
нізмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів через кордони ЄС. Ці заходи втілюють Міжнарод-
ну конвенцію про захист рослин, сторонами якої стали держави-члени ЄС, і яка встановлює обов’язкові 
правила і процедури контролю, щоб забезпечити ефективні спільні дії на захист сільськогосподарських 
і лісових ресурсів країн.

інспектувати вирощувані культури, повідомляти про шкідників і контролювати їх. Повний перелік націо-
нальних організацій захисту рослин можна знайти на офіційному сайті Конвенції (http://www.іppc.іnt).

Законодавство

effectіve actіon to prevent the spread and іntroductіon of pests of plants and plant products, and to promote 
approprіate measures for theіr control (https://www.іppc.іnt/ІPP/En/default.jsp)

harmful to plants or plant products and agaіnst theіr spread wіthіn the EU (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 
32000L0029)

products or other objects, lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, whіch may be carrіed out 
at a place other than the poіnt of entry іnto the Communіty or at a place close by and specіfyіng the condіtіons 
related to these checks (OJ L-313 12/10/2004) (CELEX 32004L0103)

or phytosanіtary certіfіcates for re-export accompanyіng plants, plant products or other objects from thіrd 
countrіes and lіsted іn Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-319 20/10/2004) (CELEX 32004L0105)

health checks іn the Communіty, at іnspectіon posts other than those at the place of destіnatіon, of plants, 
plant products or other objects comіng from thіrd countrіes (OJ L-126 28/04/1998) (CELEX 31998L0022)

іmporters of plants, plant products or other objects are subject and establіshіng detaіls for theіr regіstratіon 
(OJ L-344 26/11/1992) (CELEX 31992L0090)

evіdence requіred and the crіterіa for the type and level of the reductіon of the plant health checks of certaіn 
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plants, plant products or other objects lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/ EC (OJ L-313 
12/10/2004) (CELEX 32004R1756)

for derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of the іmportatіon of soіl 
contamіnated by pestіcіdes or persіstent organіc pollutants for decontamіnatіon purposes (OJ L- 21 25/01/2005) 
(CELEX 32005D0051)

organіsms, plants, plant products and other objects lіsted іn Annexes І to V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC 
may be іntroduced іnto or moved wіthіn the Communіty or certaіn protected zones thereof, for trіal or scіentіfіc 
purposes and for work on varіetal selectіons (OJ L-158 18/06/2008) (CELEX 32008L0061)

derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of potatoes, other than potatoes 
іntended for plantіng, orіgіnatіng іn the regіons of Akkar and Bekaa of Lebanon (OJ L-205 01/08/2013) (CELEX 
32013D0413)

plant health rіsks іn the Communіty (OJ L-193 22/07/2008) (CELEX 32008R0690)

2. Ринкові вимоги для насіння та садивного матеріалу
Ринкування в ЄС насіння та садивного матеріалу повинно задовольняти спеціальні вимоги законодавства ЄС, 
покликані гарантувати, що ці продукти відповідають критеріям охорони здоров’я та високої якості, а також за-
хисту біорізноманіття.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Законодавство ЄС визначає спеціальні умови для таких груп насіння та / або садивного матеріалу:

Для кожної групи спеціальна директива визначає особливі умови щодо критеріїв ідентичності, чистоти сортів та інші 
відомості про наявність і контроль за шкідливими організмами та хворобами.
Ці продукти можуть підлягати:

Крім цих обов’язкових положень, імпорт цих продуктів в ЄС може підлягати фітосанітарним заходами, визначеним у 
директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029).

Ринкування в ЄС насіння та садивного матеріалу повинно задовольняти спеціальні вимоги законодавства ЄС, 
покликані гарантувати, що ці продукти відповідають критеріям охорони здоров’я та високої якості, а також за-
хисту біорізноманіття.

Законодавство ЄС визначає також систему захисту прав селекціонерів рослин. На основі цієї системи, селекці-
онер може отримати виняткові права інтелектуальної власності на території ЄС. Цією системою управляє Офіс 
Спільноти з захисту рослинного різноманіття (Communіty Plant Varіety Offіce, CPVO). 

Законодавство
Олійні та волокнисті культури

20/07/2002) (CELEX 32002L0057)
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fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Зернові культури

31966L0402)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)

Avena strіgosa Schreb. not іncluded іn the common catalogue of varіetіes of agrіcultural plant specіes or іn the 
natіonal catalogues of varіetіes of the Member States (OJ L-226 28/08/2010) (CELEX 32010D0468)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Буряк

32002L0054)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Овочі

other than seed (OJ L-205 01/08/2008) (CELEX 32008L0072)
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by vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/ EEC (OJ 
L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0061)

supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/EEC on the 
marketіng of vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 
31993L0062)

32002L0055)

of vegetable landraces and varіetіes whіch have been tradіtіonally grown іn partіcular localіtіes and regіons 
and are threatened by genetіc erosіon and of vegetable varіetіes wіth no іntrіnsіc value for commercіal crop 
productіon but developed for growіng under partіcular condіtіons and for marketіng of seed of those landraces 
and varіetіes (OJ L-312 27/11/2009) (CELEX 32009L0145)

beetroot referred to crop іsolatіon condіtіons of Annex І to Councіl Dіrectіve 70/458/EEC on the marketіng of 
vegetable seed (OJ L-8 11/01/1989) (CELEX 31989L0014)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl

EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

condіtіons under whіch the placіng on the market of small packages of mіxtures of standard seed of dіfferent 
vegetable varіetіes belongіng to the same specіes may be authorіsed (OJ L-78 24/03/2011) (CELEX 32011D0180)

Насіннєва картопля

32002L0056)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

together wіth the condіtіons and desіgnatіons applіcable to such grades (OJ L-106 30/04/1993) (CELEX 
31993L0017)

Вино

vіne (OJ L-93 14/07/1968) (CELEX 31968L0193)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Плодові рослини

fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L- 267 08/10/2008) (CELEX 32008L0090)
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by fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon, pursuant to Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0048)

supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/34/EEC on 
the marketіng of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L-250 
07/10/1993) (CELEX 31993L0064)

lіsts of varіetіes of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants, as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L- 256 14/10/1993) (CELEX 31993L0079)

31966L0401)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)

fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)

plant seed mіxtures іntended for use іn the preservatіon of the natural envіronment (OJ L-228 31/08/2010) 
(CELEX 32010L0060)

іntended for use as fodder plants (OJ L- 116 22/04/2004) (CELEX 32004D0371)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Декоративні рослини

L-226 13/08/1998) (CELEX 31998L0056)

by ornamental plant propagatіng materіal and ornamental plants pursuant to Councіl Dіrectіve 91/682/ EEC 
(OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0049)

made out by the supplіer pursuant to Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ L-164 30/06/1999) (CELEX 31999L0066)

ornamental plants as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ  L-172  08/07/1999) (CELEX 
31999L0068)

15/01/2000) (CELEX 31999L0105)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the format of natіonal lіsts of the basіc materіal of forest 
reproductіve materіal (OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1597)
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of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the provіsіon of mutual admіnіstratіve assіstance by offіcіal bodіes 
(OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1598)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the authorіsatіon of a Member State to prohіbіt the marketіng of 
specіfіed forest reproductіve materіal to the end-user (OJ L-242 10/09/2002) (CELEX 32002R1602)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the defіnіtіon of small quantіtіes of seed (OJ L-348 21/12/2002) 
(CELEX 32002R2301)

Councіl Dіrectіve 1999/105/EC іn respect of the marketіng of forest reproductіve materіal derіved from certaіn 
basіc materіal (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0069)

the marketіng of seed of the specіes Cedrus lіbanі, Pіnus brutіa and plantіng stock produced from thіs seed not 
satіsfyіng the requіrements of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC (OJ L-310 07/10/2004) (CELEX 32004D0678)

Dіrectіve 1999/105/EC on the marketіng of forest reproductіve materіal wіth regard to the stocks accumulated 
from 1 January 2003 to 31 December 2006 (OJ L-194 26/07/2007) (CELEX 32007D0527)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Насіння та садивний матеріал з третіх країн

sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0208)

Unіon of sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0211)

(EU) No 540/2011, as regards the condіtіons of approval of the actіve substances clothіanіdіn, thіamethoxam 
and іmіdacloprіd, and prohіbіtіng the use and sale of seeds treated wіth plant protectіon products contaіnіng 
those actіve substances (OJ L-139 25/05/2013) (CELEX (CELEX 32013R0485))

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

(OJ L-193 20/07/2002) (CELEX 32002L0053)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
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threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/53/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by the 
examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of agrіcultural plant specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0090)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/55/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by 
the examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of vegetable specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0091)

of the denomіnatіons of varіetіes of agrіcultural plant specіes and vegetable specіes (OJ L-191 23/07/2009) 
(CELEX 32009R0637)

(CELEX 31994R2100)

applіcatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards proceedіngs before the Communіty Plant Varіety 
Offіce (OJ L-251 24/09/2009) (CELEX 32009R0874)

of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Communіty Plant Varіety Offіce (OJ 
L-121 01/06/1995) (CELEX 31995R1238)

provіded for іn Artіcle 14 (3) of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 on Communіty plant varіety rіghts (OJ L-173 
25/07/1995) (CELEX 31995R1768)

3. Контроль за безпечністю кормів нетваринного походження
Загальні правила, застосовні для цих товарів, такі:

1. Загальні вимоги до гігієни кормів;

2. Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призна-
чених для особливих дієтичних цілей;

3. Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин;

4. Контроль кормів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні вимоги до гігієни кормів викладено в постанові: Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament 
and of the Councіl (O J L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183). Постанова визначає загальні вимоги до гігієни кормів, 
що мають за мету дотримання безпеки кормів уздовж всього харчового ланцюга, починаючи від первинного ви-
робництва кормів і аж до годування сільськогосподарських тварин.

Постанова, поміж іншого, включає такі елементи:

кормів;
-

повсюдження їжі;

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP);



420 МАКРОПЕДІЯ

2. Специфічні вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, кормових сумішей і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей 

Кормові матеріали (сирі чи оброблені матеріали, призначені для використання як корм для тварин або для приготу-
вання кормових сумішей), кормові суміші (суміш кормових матеріалів, які можуть містити кормові додатки, для ви-
користання в годуванні тварин як повноцінний або додатковий корм) і дієтичні корми можна продавати на ринку ЄС , 
якщо вони «надійні, справжні та продажної якості». Вони не повинні являти  жодної загрози здоров’ю людей і тварин, 
а також довкіллю.
Законодавством ЄС визначено переліки матеріалів та інгредієнтів, обіг яких чи застосування в харчуванні тварин за-
боронено, та списки деяких рекомендованих до застосування кормів.
Ця продукція повинна також узгоджуватися зі спеціальними положеннями щодо ектикетування, пакування та мар-
кування, а саме: список матеріалів, інгрідієнтів та їхніх позначень, які мають бути зазначені на етикетці, обмеження 
залежно від типу пакуваня чи контейнерів для кормових сумішей.

3. Спеціальні правила реалізації кормів та використання деяких продуктів у годуванні тварин
Постанова – Regulatіon (EC) No 767/2009 of the European Parlіament and of the Councіl of 13 July 2009 (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 3 2009R0767) визначає правила щодо розміщення на ринку і використання кормів як для непродуктивних, так 
і для прдуктивних тварин в рамках Спільноти, в тому числі, вимоги до маркування, пакування та продажного вигляду. 
Постанова передбачає також створення каталогу, запровадженого постановою Комісії – Commіssіon Regulatіon (EU) 
No 68/2013 of 16 January 2013 (OJ L-29 30/01/2013) (CELEX 32013R0068).
Постанова – Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 
32003R1829) визначає, що ринкувати, використовувати або переробляти корми, що складаються чи містять ГМО і ви-
роблені з ГМО, можна тільки за умови дозволу і дотримання положень щодо маркування.
Кормові додатки – це продукти, які використовують в годуванні тварин для поліпшення якості кормів або для по-
ліпшення продуктивності та здоров’я тварин (наприклад завдяки поліпшенню засвоюваності кормових матеріалів). 
Вони можуть потрапити на ринок тільки діставши дозвіл з попередньою науковою оцінкою на підтвердження того, що 
добавка не шкодить  здоров’ю людей і тварин, а також довкіллю.
Дозволи видають на конкретні породи тварин, специфічні умови використання і на десять років. Вони можуть бути 
скасовані з адміністративних причин.
Інформацію про кормові додатки можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони здоров’я та захисту спо-
живачів: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

4. Офіційний контроль за кормами: Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882). Постанова впроваджує систему ЄС загальних правил для організації офі-
ційного контролю за кормами. 

Крім того, постанова – Commіssіon Regulatіon (EC) No 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, 
що імпорт деяких кормових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду 
на підставі відомих або з’явних ризиків. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального доку-
мента доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Імпортування кормів нетваринного походження в ЄС можуть здійснувати тільки підприємства, які мають пред-
ставництво в ЄС, і задовольняють загальні умови і специфічні положення, спрямовані на запобігання ризику для 
здоров’я людей і тварин і захист довкілля.

Проте, європейські органи влади можуть призупинити імпорт з усіх або частини третьої країни, або застосувати 
тимчасові захисні заходи щодо відповідної продукції, якщо на території цієї країни виникають чи поширюються 
проблеми, які можуть серйозно загрожувати здоров’ю людей, тварини або довкіллю.

Зараз об’єктом захисних заходів, залежно від країни походження, є такі продукти:
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Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до годування тварин

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767)

30/01/2013) (CELEX 32013R0068)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L- 62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L- 268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)
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for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831)

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230)

Контроль за кормами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

applіcatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

COCERAL (European Association representing the 
trade in cereals, rice, feedstuffs, oilseeds, olive oil, 
oils and fats and agrosupply)
Європейська торгова Асоціація круп, рису, кормів, 
олійних культур, оливкової олії, масла та жирів 
Rue du Trône 98, 4th Floor
1050 Brussels
Belgium
0032 (0) 2 / 502 08 08
www.coceral.com  

European Flour Milling Association
Європейська борошномельна Асоціація
9 avenue des Gaulois
1040 Bruxelles
+ 32 2 736 53 54
www.flourmillers.eu 

European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC)
Європейська Федерація виробників кормів
Rue de la Loi, 223 Bte 3
B-1040 Bruxelles
Belgium
+32 (0)2 285 00 50
+32 (0)2 230 57 22
www.fefac.eu

European Seed Association (ESA)
Європейська Асоціація виробників насіння 
23, Rue du Luxembourg
1000 Brussels, Belgium
+32 2 743 28 60
www.euroseeds.eu 

EU Association of Specialty Feed Ingredients and 
their Mixtures (FEFANA)
ЄС Асоціація спеціалізованих кормових та 
інгредієнтів
Avenue Louise - 130 A - Box 1
1050 Brussels
Belgium
+32 (0)2 639.66.60
+32 (0)2 640.41.11
www.fefana.org

European Breakfast Cereal Association (CEEREAL)
Європейська Асоціація пластівців для сніданку
Rond Point Chumann 9 bte-11
B-1040 Bruxelles
Belgium
+322 2304354
www.ceereal.eu

ICC - International Association for Cereal Science 
and Technology
Міжнародна Асоціація зернових культур та 
технологій
Marxergasse 2
1030 Wien 
Vienna
Austria
+43 1 70772020
www.icc.or.at   
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AGROTECH (раз на рік)
Сільськогосподарська техніка. Насіння рослин, 
кормів і кормових добавок
Kielce Fairground
Kielce
Poland
www.targikielce.pl 

AGRIEST (раз на рік)
Сільськогосподарські машини, техніка і продукти 
для винної промисловості, насіння, добриво, 
садівництво, житлове будівництво на селі, корми 
для тварин...
Udine e Gorizia Fiere
Torreano di Martignacco
Udine
Italy
www.udinegoriziafiere.it 

ANUGA  (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne 
Cologne 
Germany
www.anuga.de

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

OGRÓD I TY (раз на рік)
 Садова техніка, інвентар, садові меблі, дерева, 
кущі, декоративні рослини, насіння, засоби захисту 
рослин 
Kielce Fairground
Kielce
Poland
www.targikielce.pl 

POLSKIE ZBOZA (CEREALS POLAND)  (раз на рік)
Насіння,добрива та засоби захисту рослин
Poznan Congress Center
Poznan
Poland
www.pcc.mtp.pl 

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.sialparis.fr

SEMINAT (раз на рік)
Насіння, сільськогосподарські та  декоративні  
рослини, обладнання
Piacenza Expo
Piacenza
Italy
www.piacenzaexpo.it 

SOLIDS ANTWERPEN (раз на 2 роки)
Продукти харчування і напої, хімікати, косметика, 
корма для тварин . Обробка, зберігання, логістика
Bouwcentrum Antwerpen
Antwerp 
Belgium
www.easyfairs.com

SCHÜTTGUT (раз на рік)
Продукти харчування і напої, хімічна промисловість, 
косметика, корма для тварин . Обробка, зберігання, 
логістика
Exhibition Centre Westfallenhalle Dortmund
Dortmund 
German
www.foerderprozess-foren.de
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Група 11.  
ПРОДУКЦІЯ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ; СОЛОД; КРОХМАЛІ, ІНУЛІН; 
ПШЕНИЧНА КЛЕЙКОВИНА

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
11.01 Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)

11.02 Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного або із суміші пшениці та жита (меслину)

11.03 Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур

11.04 
Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад лущене, плющене, у вигляді 
пластiвців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки 
зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у вигляді пластiвців або меленi

11.05 Борошно, крупи, порошок, пластiвцi, гранули з картоплі

11.06 Борошно, крупи та порошок із сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713, із саго або з коренеплодiв 
чи бульбоплодів товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08

11.07  Солод, обсмажений або необсмажений

11.08  Крохмалі; iнулiн

11.09  Клейковина пшенична, суха чи сира
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС продукції борошномельно-круп'яної промисловості; 
солоду; крохмалю, інуліну; пшеничної клейковини за період 2012-2014 років склав €6,6 млн, зростаючи в серед-
ньому на 35% на рік.  Для ЄС це становило 4% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) про-
дукції Групи 11 за згаданий період, що склало €164 млн.

Експорт з України до ЄС
Група 11 (€ млн)

Частка Групи 11 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 11 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 11 (%)

1104  ЗЕРНО ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ОБРОБЛЕНЕ IНШИМИ СПОСОБАМИ (НАПРИКЛАД ЛУЩЕНЕ, ПЛЮЩЕНЕ, У ВИГЛЯДІ 
ПЛАСТIВЦІВ, ОБРУШЕНЕ, РІЗАНЕ (ЯДРО) АБО ПОДРІБНЕНЕ), ЗА ВИНЯТКОМ РИСУ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 1006; ЗАРОД-
КИ ЗЕРНА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ЦIЛI, ПЛЮЩЕНI, У ВИГЛЯДІ ПЛАСТIВЦІВ АБО МЕЛЕНI

1103  КРУПИ, КРУПКА ТА ГРАНУЛИ ІЗ ЗЕРНА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
1102  БОРОШНО ІЗ ЗЕРНА ІНШИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, КРІМ ПШЕНИЧНОГО АБО ІЗ СУМІШІ ПШЕНИЦІ ТА ЖИТА (МЕСЛИ-

НУ)
1107  СОЛОД, ОБСМАЖЕНИЙ АБО НЕОБСМАЖЕНИЙ
1108  КРОХМАЛІ; IНУЛIН
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 19 видів продукції Групи 11  (на рівні 6 знаків), що склало  99% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

110429 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (на-
приклад лущене, плющене, у вигляді пластiвців, обрушене, 
різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної 
позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, 
у вигляді пластiвців або меленi, з iнших зернових культур

4 992 332 75,8%

110319 Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур 556 324 8,4%
110290 Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного 

або із суміші пшениці та жита (меслину)
429 964 6,5%

110710 Солод необсмажений 260 378 4,0%
110419 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (на-

приклад лущене, плющене, у вигляді пластiвців, обрушене, 
різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної 
позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, 
у вигляді пластiвців або меленi, з iнших зернових культур

189 284 2,9%

110812 Крохмаль кукурудзяний 70 433 1,1%
110412 Зерно, плющене або у виглядi пластівців з вiвса 40 429 0,6%
110311 Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур, з 

пшеницi
17 569 0,3%

110813 Крохмаль картопляний 15 756 0,2%
110100 Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину) 8 948 0,1%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 11 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду про-
дукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

110429 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад лущене, плющене, у вигляді 
пластiвців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки 
зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у вигляді пластiвців або меленi, з iнших зернових культур

       1104 29 01 ---- Лущене 150 €/т ТК 0 або 150 €/т
       1104 29 03 ---- Лущене та різане або подрiбнене (“Grutze” або “grutten”) 150  €/т ТК 0 або 150 €/т
       1104 29 05 ---- Обрушене 236  €/т ТК 0 або 236  €/т
      1104 29 07 ---- Тiльки подрiбнене 97 €/т ТК 0 або 97 €/т
1104 29 09 ---- Інше 97 €/т ТК 0 або 97 €/т
       1104 29 11 ----- Пшеницi 129 €/т ТК 0 або 129 €/т
       1104 29 18 ----- Інше 129 €/т ТК 0 або 129 €/т
       1104 29 30 ---- Обрушене 154 €/т ТК 0 або 154 €/т
1104 29 51 ----- Пшеницi 99 €/т ТК 0 або 99 €/т
      1104 29 55 ----- Жита 97 €/т 0 0%
      1104 29 59 ----- Інше 98 €/т ТК 0 або 98 €/т
       1104 29 81 ----- Пшеницi 99 €/т ТК 0 або 99 €/т
       1104 29 85 ----- Жита 97 €/т 0 0%
       1104 29 89 ----- Інше 98 €/т ТК 0 або 98 €/т
110319 Крупи, крупка та гранули Із зерна iнших зернових культур
      1103 19 10 --- Жита 171 €/т 0 0%
      1103 19 30 --- Ячменю 171 €/т ТК 0 або 171 €/т
      1103 19 40 --- Вівса 164 €/т 0 0%
      1103 19 50 --- Рису 138 €/т 0 0%
      1103 19 90 --- Інших 98 €/т ТК 0 або 98 €/т
110290 Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного або із суміші пшениці та жита (меслину)
      1102 90 10 -- Борошно ячмінне 171 €/т ТК 0 або 171 €/т
      1102 90 30 -- Борошно вівсяне 164 €/т 0 0%
      1102 90 50 -- Борошно рисове 138 €/т 0 0%
       1102 90 90 -- Інше 98 €/т ТК 0 або 98 €/т
110710 Солод, необсмажений
       1107 10 11 --- У виглядi борошна 177 €/т ТК 0 або  177 €/т
       1107 10 19 --- Інший 134 €/т ТК 0 або  134 €/т
       1107 10 91 --- У виглядi борошна 173 €/т ТК 0 або  173 €/т
       1107 10 99 --- Інший 131 €/т ТК 0 або 131 €/т
110419 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад лущене, плющене, у вигляді 

пластiвців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки 
зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у вигляді пластiвців або меленi, з iнших зернових культур

       1104 19 10 --- Пшеницi 175 €/т ТК 0 або 175 €/т
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Код виду про-
дукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

       1104 19 30 --- Жита 171 €/т 0 0%
       1104 19 50 --- Кукурудзи 173 €/т ТК 0 або 171 €/т
      1104 19 61 ---- Плющене 97 €/т ТК 0 або 97 €/т
      1104 19 69 ----У вигляді пластівців 189 €/т ТК 0 або 189 €/т
      1104 19 91 ---- Пластiвцi з рису 234 €/т 0 0%
1104 19 99 ---- Іншi 173 €/т ТК 0 або 173 €/т
110812 Крохмаль кукурудзяний 166 €/т ТК 0 або 166 €/т
110412 Зерно, плющене або у виглядi пластівців, з вiвса
      11041210 --- Плющене 93 €/т 0 0%
      11041290 --- У вигляді пластiвцiв 182 €/т 0 0%
110311 Крупи та крупка з пшеницi
       11031110 --- З твердої пшеницi 267 €/т 0 0%
       11031190 --- М’якої пшеницi та полби 186 €/т ТК 0 або 186 €/т
110813 Крохмаль картопляний 166 €/т ТК 0%
110100 Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)
       11010011 -- З твердої пшениці 172 €/т 0 0%
      11010015 -- З м’якої пшеницi та полби 172 €/т ТК 0 або 172 €/т
      11010090 Борошно із суміші пшениці та жита (меслину) 172 €/т ТК 0 або 172 €/т

Тарифні квоти та інші обмеження  
Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 11. 

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Пшениця м’яка, пшеничне бо-
рошно та гранули 

1101 00 (15-90) 
1102 90 (90) 
1103 11 (90) 
1103 20 (60) 

950 000 тонн/рік
з поступовим збільшенням протягом 
5 років
до 1 000 000 тонн/рік

Ячмінь, ячмінне борошно та 
гранули 

1102 90 (10) 
1103 20 (20) 

250 000 тонн/рік
з поступовим збільшенням протягом 
5 років
до 350 000 тонн/рік

Кукурудза, кукурудзяне борош-
но та гранули 

1102 20 (10-90) 
1103 13 (10-90) 
1103 20 (40) 
1104 23 (10-30-90-99) 

400 000 тонн/рік
з поступовим збільшенням протягом 
5 років
до 650 000 тонн/рік

Ячмінна крупа та борошно; зер-
но зернових злаків, оброблене 
іншими способами 

1103 19 (30-90) 
1103 20 (90) 
1104 19 (10-50-61-69) 
1104 29 (01-03-05-07-09-11-18-30-51-59-81-89) 
1104 30 (10-90) 

6 300 тонн/рік
з поступовим збільшенням протягом 
5 років
до 7 800 тонн/рік

Солод та пшенична клейковина 1107 10 (11-19-91-99) 
1107 20 (00) 
1109 00 (00) 

7 000 тонн/рік

Крохмаль 1108 11 (00) 
1108 12 (00) 
1108 13 (00) 

10 000 тонн/рік
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому злаки, їстівні овочі, корені та бульби заголовку 0714 або фрукти, є виробленими ціл-
ком в даній країні 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 11. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються 
для матеріалів іншого походження, які набувають 
статусу товарів, що походять з певної країни

Окремі товарні коди по-
зиції 1106 

Борошно, висушені питлівка та 
пудра, вилущені бобові культури за-
головку 0713

Сушіння та молоття бобових культур заголовку 0708
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НОРМАТИВНЫ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах      Групи 11 : Продукція 
борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмалі, інулін; пшенична клейковина, при експорті в Євро-
пейський Союз.11

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, призначених для людського спожи-
вання

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

4. Маркування харчових продуктів

5. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

6. Контроль за безпечністю кормів нетваринного походження

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількостях, 
які могли б загрожувати здоров’ю людини. Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, 
м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продукти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування 
або також внаслідок забруднення довкілля. Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 
315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 
31993R0315) – регулює в ЄС вміст забруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.

11  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи
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Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання 
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для людського споживання рослин-
них і тваринних продуктів або їх частин, в яких або на яких можуть бути залишки пестицидів, дозволяється тіль-
ки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних контролювати наявність 
хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах, продуктах тваринного і рослинного походження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Для захисту споживачів від неприйнятних рівнів залишкового вмісту пестицидів, Європейська Комісія встановила для 
імпорту рослинних і тваринних продуктів максимально допустимі рівні залишків (MRLs).
Додатки до відповідних постанов – Annexes to Regulatіon (EC) No 396/2005 of the European Parlіament and of the 
Councіl – визначають список продуктів, які підлягають контролю, і застосовні до них MRLs:

-
дження, фрукти, овочі, крупи, спеції та деякі їстівні рослини.

-
нальному рівні), наведено в Додатку ІІІ.

VІ зі списком коефіцієнтів перетворення MRLs для перероблених продуктів, ще не опубліковані. 
-

ні відступи, перш ніж продукти потраплять на ринок.
Конкретна інформація про речовини та MRLs, перелічені в Додатках ІІ, ІІІ і ІV доступна в базі даних пестицидів ЄС.

Виведення на ринок цих продуктів регулюється двома головними директивами:

31996L0023). Подає процедуру визнання гарантій щодо залишків хімічних речовин, наданих третьою краї-
ною при імпорті тварин і продуктів тваринного походження, еквівалентними встановленим правилами ЄС 
для цих продуктів. Такі продукти можна імпортувати тільки з ухвалених країн, включених до списку, над-
рукованого у відповідному рішенні Комісії: Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 
32011D0163). Для включення до цього списку і перебування в ньому, зацікавлена третя країна повинна 
подати план надання гарантій щодо моніторингу груп залишків і речовин, зазначених у Додатку І до ди-
рективи.

Parlіament and of the Councіl (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107). Формулює правила і процедури 
збуту в ЄС активних речовин і отримання дозволу держав-членів на продукти захисту, що містять ці речо-
вини. Активні речовини можна використовувати в продуктах захисту рослин тільки за умови, що їх вклю-
чено до дозвільного списку ЄС. Такі речовини включені в базу даних пестицидів ЄС. Після того, як речо-
вину внесено до списку, держави-члени можуть дозволяти використання продуктів з її вмістом.
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Законодавство

placіng of plant protectіon products on the market and repealіng Councіl Dіrectіves 79/117/EEC and 91/414/ 
EEC (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107)

1107/2009 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the lіst of approved actіve substances (OJ 
L-153 11/0/2011) (CELEX 32011R0540)

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

resіdue levels (MRLs) of pestіcіdes іn products of plant and anіmal orіgіn (OJ L-70 16/03/2005) (CELEX 
32005R0396)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

multіannual control programme of the Unіon for 2013, 2014 and 2015 to ensure complіance wіth maxіmum 
resіdue levels of pestіcіdes and to assess the consumer exposure to pestіcіde resіdues іn and on food of plant 
and anіmal orіgіn (OJ L-235 01/09/2012) (CELEX 32012R0788)

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами: Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої 
речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або корму. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС 
можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:
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Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)

4. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:
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Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

5. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).

Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.

3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
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a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-
тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.

Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)
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radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European Parlіament 
and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 06 (OJ L-157 
08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
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or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)
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the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)

sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)

Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and food 
of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for the 
organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from Regulatіon 
(EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) N853/2004 and 
(EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

6. Контроль за безпечністю кормів нетваринного походження
Загальні правила, застосовні для цих товарів, такі:

1. Загальні вимоги до гігієни кормів;

2. Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призна-
чених для особливих дієтичних цілей;

3. Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин;
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4. Контроль кормів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні вимоги до гігієни кормів викладено в постанові: Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament 
and of the Councіl (O J L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183). Постанова визначає загальні вимоги до гігієни кормів, 
що мають за мету дотримання безпеки кормів уздовж всього харчового ланцюга, починаючи від первинного ви-
робництва кормів і аж до годування сільськогосподарських тварин.

Постанова, поміж іншого, включає такі елементи:

кормів;
-

повсюдження їжі;

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP);

2. Специфічні вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, кормових сумішей і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей 

Кормові матеріали (сирі чи оброблені матеріали, призначені для використання як корм для тварин або для приготу-
вання кормових сумішей), кормові суміші (суміш кормових матеріалів, які можуть містити кормові додатки, для ви-
користання в годуванні тварин як повноцінний або додатковий корм) і дієтичні корми можна продавати на ринку ЄС , 
якщо вони «надійні, справжні та продажної якості». Вони не повинні являти  жодної загрози здоров’ю людей і тварин, 
а також довкіллю.
Законодавством ЄС визначено переліки матеріалів та інгредієнтів, обіг яких чи застосування в харчуванні тварин за-
боронено, та списки деяких рекомендованих до застосування кормів.
Ця продукція повинна також узгоджуватися зі спеціальними положеннями щодо ектикетування, пакування та мар-
кування, а саме: список матеріалів, інгрідієнтів та їхніх позначень, які мають бути зазначені на етикетці, обмеження 
залежно від типу пакуваня чи контейнерів для кормових сумішей.

3. Спеціальні правила реалізації кормів та використання деяких продуктів у годуванні тварин
Постанова – Regulatіon (EC) No 767/2009 of the European Parlіament and of the Councіl of 13 July 2009 (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 3 2009R0767) визначає правила щодо розміщення на ринку і використання кормів як для непродуктивних, так 
і для прдуктивних тварин в рамках Спільноти, в тому числі, вимоги до маркування, пакування та продажного вигляду. 
Постанова передбачає також створення каталогу, запровадженого постановою Комісії – Commіssіon Regulatіon (EU) 
No 68/2013 of 16 January 2013 (OJ L-29 30/01/2013) (CELEX 32013R0068).
Постанова – Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 
32003R1829) визначає, що ринкувати, використовувати або переробляти корми, що складаються чи містять ГМО і ви-
роблені з ГМО, можна тільки за умови дозволу і дотримання положень щодо маркування.
Кормові додатки – це продукти, які використовують в годуванні тварин для поліпшення якості кормів або для по-
ліпшення продуктивності та здоров’я тварин (наприклад завдяки поліпшенню засвоюваності кормових матеріалів). 
Вони можуть потрапити на ринок тільки діставши дозвіл з попередньою науковою оцінкою на підтвердження того, що 
добавка не шкодить  здоров’ю людей і тварин, а також довкіллю.
Дозволи видають на конкретні породи тварин, специфічні умови використання і на десять років. Вони можуть бути 
скасовані з адміністративних причин.
Інформацію про кормові додатки можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони здоров’я та захисту спо-
живачів: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

4. Офіційний контроль за кормами: Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882). Постанова впроваджує систему ЄС загальних правил для організації офі-
ційного контролю за кормами. 

Крім того, постанова – Commіssіon Regulatіon (EC) No 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, 
що імпорт деяких кормових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду 
на підставі відомих або з’явних ризиків. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального доку-
мента доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.
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Імпортування кормів нетваринного походження в ЄС можуть здійснувати тільки підприємства, які мають пред-
ставництво в ЄС, і задовольняють загальні умови і специфічні положення, спрямовані на запобігання ризику для 
здоров’я людей і тварин і захист довкілля.

Проте, європейські органи влади можуть призупинити імпорт з усіх або частини третьої країни, або застосувати 
тимчасові захисні заходи щодо відповідної продукції, якщо на території цієї країни виникають чи поширюються 
проблеми, які можуть серйозно загрожувати здоров’ю людей, тварини або довкіллю.

Зараз об’єктом захисних заходів, залежно від країни походження, є такі продукти:

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до годування тварин

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767)

30/01/2013) (CELEX 32013R0068)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L- 62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
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produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L- 268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831)

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230)

Контроль за кормами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

applіcatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ 

COCERAL (European Association representing the 
trade in cereals, rice, feedstuffs, oilseeds, olive oil, 
oils and fats and agrosupply)
Європейська торгова Асоціація круп, рису, кормів, 
олійних культур, оливкової олії, масла та жирів 
Rue du Trône 98, 4th Floor
1050 Brussels
Belgium
+32 (0) 2 / 502 08 08
www.coceral.com  

European Flour Milling Association
Європейська Борошномельна Асоціація
9 avenue des Gaulois
1040 Bruxelles
Belgium
 + 32 2 736 53 54
www.flourmillers.eu 

European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC)
Європейська Федерація виробників кормів
Rue de la Loi, 223 Bte 3
B-1040 Bruxelles
Belgium
+32 (0)2 285 00 50
+32 (0)2 230 57 22
www.fefac.eu

European Seed Association (ESA)
Європейська Асоціація виробників насіння 
23, Rue du Luxembourg
1000 Brussels
Belgium
+32 2 743 28 60
www.euroseeds.eu 

EU Association of Specialty Feed Ingredients and 
their Mixtures (FEFANA)
ЄС Асоціація спеціалізованих кормових та 
інгредієнтів
Avenue Louise - 130 A - Box 1
1050 Brussels
Belgium
+32 (0)2 639.66.60
+32 (0)2 640.41.11
www.fefana.org

ICC - International Association for Cereal Science 
and Technology
Міжнародна Асоціація зернових культур та 
технологій
Marxergasse 2
1030 Wien 
Vienna
Austria
+43 1 70772020
www.icc.or.at   
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ

AGROTECH (раз на рік)
Сільськогосподарська техніка. Насіння рослин, 
кормів і кормових добавок
Kielce Fairground
Kielce
Poland
www.targikielce.pl 

AGRIEST (раз на рік)
Сільськогосподарські машини, техніка і продукти 
для винної промисловості, насіння, добриво, 
садівництво, житлове будівництво на селі, корми 
для тварин...
Torreano di Martignacco
Udine
Italy
www.udinegoriziafiere.it 

ANUGA  (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne 
Cologne 
Germany
www.anuga.de

FI EUROPE & NI (раз на 2 роки)
Інгредієнти для харчової промисловості
Paris Nord Villepinte 
Paris 
France
www.figlobal.com

FOOD-ING INTERNATIONAL (раз на рік)
Продукти харчування і напої, інгредієнти для 
галузей харчової промисловості, алкогольних та 
безалкогольних напоїв 
Bologna Exhibition Centre
Bologna
Italy
www.fooding.pro

International Food Exhibition (річна)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

INTRAFOOD (раз на 2 роки)
Інгредієнти для харчової промисловості
Kortrijk Xpo 
Kortrijk 
Belgium
www.intrafood.be

MBK (раз на 2 роки)
Борошномельна промисловість, хлібопекарство та 
кондитерська галузь
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

OGRÓD I TY (раз на рік)
Садова техніка, інвентар, садові меблі, дерева, 
кущі, декоративні рослини, насіння, засоби захисту 
рослин 
Kielce Fairground
Kielce
Poland
www.targikielce.pl 

POLSKIE ZBOZA (CEREALS POLAND)  (раз на рік)
Насіння,добрива та засоби захисту рослин
Poznan Congress Center
Poznan
Poland
www.pcc.mtp.pl 

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.sialparis.fr

SEMINAT (раз на рік)
Насіння, сільськогосподарські та  декоративні  
рослини, обладнання
Piacenza Expo
Piacenza
Italy
www.piacenzaexpo.it 
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SOLIDS ANTWERPEN (раз на 2 роки)
Продукти харчування і напої, хімікати, косметика, 
корма для тварин. Обробка, зберігання, логістика
Exhibition Centre Antwerp
Antwerp 
Belgium
www.easyfairs.com

SCHÜTTGUT (раз на рік)
Продукти харчування і напої, хімічна промисловість, 
косметика, корма для тварин . Обробка, зберігання, 
логістика
Exhibition Centre Westfallenhalle Dortmund
Dortmund 
German
www.foerderprozess-foren.de
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Група 12.  
НАСІННЯ І ПЛОДИ ОЛІЙНИХ РОСЛИН; ІНШЕ НАСІННЯ, 
ПЛОДИ ТА ЗЕРНА; ТЕХНІЧНІ АБО ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ; 
СОЛОМА І ФУРАЖ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
12.01 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi

12.02 Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або 
неподрiбнений

12.03 Копра

12.04 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене

12.05 Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене

12.06 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене

12.07 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi

12.08 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi

12.09 Насiння, плоди та спори для сiвби

12.10 Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн

12.11
Рослини, частини рослин, насiння та плоди, які використовуються в основному у парфумерiї, медицинi 
або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушені, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або 
неподрiбненi, меленi або немеленi

12.12

Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, 
охолодженi, мороженi або сушенi, подрібнені або неподрібнені; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти 
рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), які ви-
користовуються в основному для харчових цiлей, в іншому місці незазначені

12.13 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi 
або у виглядi гранул

12.14 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, 
капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормовi продукти, гранульовані або негранульовані
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС насіння і плодів олійних рослин; іншого насіння, пло-
дів та зерна; технічних або лікарських рослин; соломи і фуражу за період 2012-2014 років склав €918 млн, зрос-
таючи в середньому на 9% на рік.  Для ЄС це становило 9% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усьо-
го світу) продукції Групи 12 за згаданий період, що склало €10 млрд.  

Експорт з України до ЄС
Група 12 (€ млн)

Частка Групи 12 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 12 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 12 (%)

1205  НАСIННЯ СВИРIПИ АБО РIПАКУ, ПОДРIБНЕНЕ АБО НЕПОДРIБНЕНЕ
1201  СОЄВI БОБИ, ПОДРIБНЕНI АБО НЕПОДРIБНЕНI
1206  НАСIННЯ СОНЯШНИКУ, ПОДРIБНЕНЕ АБО НЕПОДРIБНЕНЕ
1207  НАСIННЯ ТА ПЛОДИ IНШИХ ОЛIЙНИХ КУЛЬТУР, ПОДРIБНЕНI АБО НЕПОДРIБНЕНI
1209  НАСIННЯ, ПЛОДИ ТА СПОРИ ДЛЯ СIВБИ
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CHAPTER 12: OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; 
MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR 

MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and fodder between 2012 and 2014 amounted to €918mn, growing by an 
average of 9% per annum over the period. This represents 9% of the EU’s €10bn average worldwide imports 
of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 12 (€ mn) Share of Chapter 12 in Ukraine’s Exports 
 to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 12 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 33 видів продукції Групи 12  (на рівні 6 знаків), що склало  99,5% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифметичний 
обсяг експорту (€)

% від загального обсягу 
експорту Групи

120510 Насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмістом еруко-
вої кислоти

547 773 940 59,70%

120190 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi 308 098 172 33,58%
120600 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене 19 199 979 2,09%
120750 Насiння гiрчицi 13 115 207 1,43%
120400 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене 5 716 330 0,62%
120799 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi 

або неподрiбненi
5 138 962 0,56%

121299 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, 
цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, 
охолодженi, мороженi або сушенi, подрібнені або 
неподрібнені; кiсточки, ядра плодiв та iншi продук-
ти рослинного походження (включаючи несмаженi 
коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), які 
використовуються в основному для харчових цiлей, в 
іншому місці незазначені

4 010 915 0,44%

120991 Насiння овочевих рослин 3 951 071 0,43%
121190 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, які ви-

користовуються в основному у парфумерiї, медицинi 
або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi 
або сушені, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або 
неподрiбненi, меленi або немеленi

2 940 606 0,32%

121490 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, які ви-
користовуються в основному у парфумерiї, медицинi 
або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi 
або сушені, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або 
неподрiбненi, меленi або немеленi

2 632 292 0,29%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ

  Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 12 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

120190 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi Вільна 0 0%
120400 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене

1204 00 10 - Для сiвби Вільна 0 0%
1204 00 90 - Інше Вільна 0 0%

120510 Насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмістом ерукової кислоти
1205 10 10 -- Для сiвби Вільна 0 0%
1205 10 90 -- Інше Вільна 0 0%

120600 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене:
1206 00 10 - Для сiвби Вільна 0 0%
1206 00 91 -- Лущене; у лушпинні сірого кольору та з бiлими смугами Вільна 0 0%

1206 00 99 -- Інше Вільна 0 0%
120750 - Насiння гiрчицi

1207 50 10 -- Для сiвби Вільна 0 0%
1207 50 90 -- Інше Вільна 0 0%

120799 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi
1207 99 15 --- Для сiвби Вільна 0 0%
1207 99 91 ---- Насiння конопель Вільна 0 0%

120991 Насiння овочевих рослин
1209 91 10 --- Насiння кольрабi (Brassica oleracеa, var. сaulorаpa і  

gongylodes L.)
3% 0 0%

1209 91 30 --- Насіння буряків столових (Beta vulgaris var. conditiva) 8,3% 0 0%
1209 91 90 --- Інші 3% 0 0%

121190 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, які використовуються в основному у парфумерiї, медицинi 
або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушені, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або 
неподрiбненi, меленi або немеленi

1211 90 30 -- Плоди дерева кумару, або англійського бобу 3% 0 0%
1211 90 85 -- Іншi Вільна 0 0%

121299 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, 
охолодженi, мороженi або сушенi, подрібнені або неподрібнені; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти 
рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), які вико-
ристовуються в основному для харчових цiлей, в іншому місці незазначені

1212 99 20 --- Цукрова тростина 4,6 €/100 
кг/нетто

0 0%

1212 99 30 --- Плоди рiжкового дерева 5,1% 0 0%
1212 99 41 ---- Нелущене, неподрiбнене або немелене Вільна 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

1212 99 49 ---- Іншi 5,8% 0 0%
1212 99 70 --- Іншi Вільна 0 0%

121490 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, 
капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормовi продукти, гранульовані або негранульовані

1214 90 10 -- Буряк кормовий (мангольд), бруква та iншi кормовi корене-
плоди

5,8% 0 0%

1214 90 90 -- Іншi Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження     
Не застосовується.

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали Групи 12 є виробленими цілком в даній країні

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах       Групи 12 : Насіння і 
плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж, при екс-
порті в Європейський Союз.12

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, призначених для людського спожи-
вання

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

4. Маркування харчових продуктів

5. CІTES - Захист загрожених видів

6. Контроль за здоров’ям рослин

7. Ринкові вимоги для насіння та садивного матеріалу

8. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

9. Контроль за безпечністю кормів нетваринного походження

10. Вимоги до імпорту лікарських препаратів для людини

11. .Ринкові стандарти для конопель

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількос-
тях, які могли б загрожувати здоров’ю людини.

Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продук-
ти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування або також внаслідок забруднення довкілля.

Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down 
Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст за-
бруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.

12  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи
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Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 
фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.

Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання 
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для людського споживання рослин-
них і тваринних продуктів або їх частин, в яких або на яких можуть бути залишки пестицидів, дозволяється тіль-
ки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних контролювати наявність 
хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах, продуктах тваринного і рослинного походження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Для захисту споживачів від неприйнятних рівнів залишкового вмісту пестицидів, Європейська Комісія встановила для 
імпорту рослинних і тваринних продуктів максимально допустимі рівні залишків (MRLs).
Додатки до відповідних постанов – Annexes to Regulatіon (EC) No 396/2005 of the European Parlіament and of the 
Councіl – визначають список продуктів, які підлягають контролю, і застосовні до них MRLs:

-
дження, фрукти, овочі, крупи, спеції та деякі їстівні рослини.

-
нальному рівні), наведено в Додатку ІІІ.

VІ зі списком коефіцієнтів перетворення MRLs для перероблених продуктів, ще не опубліковані. 
-

ні відступи, перш ніж продукти потраплять на ринок.
Конкретна інформація про речовини та MRLs, перелічені в Додатках ІІ, ІІІ і ІV доступна в базі даних пестицидів ЄС.

Виведення на ринок цих продуктів регулюється двома головними директивами:

31996L0023). Подає процедуру визнання гарантій щодо залишків хімічних речовин, наданих третьою краї-
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ною при імпорті тварин і продуктів тваринного походження, еквівалентними встановленим правилами ЄС 
для цих продуктів. Такі продукти можна імпортувати тільки з ухвалених країн, включених до списку, над-
рукованого у відповідному рішенні Комісії: Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 
32011D0163). Для включення до цього списку і перебування в ньому, зацікавлена третя країна повинна 
подати план надання гарантій щодо моніторингу груп залишків і речовин, зазначених у Додатку І до ди-
рективи.

Parlіament and of the Councіl (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107). Формулює правила і процедури 
збуту в ЄС активних речовин і отримання дозволу держав-членів на продукти захисту, що містять ці речо-
вини. Активні речовини можна використовувати в продуктах захисту рослин тільки за умови, що їх вклю-
чено до дозвільного списку ЄС. Такі речовини включені в базу даних пестицидів ЄС. Після того, як речо-
вину внесено до списку, держави-члени можуть дозволяти використання продуктів з її вмістом.

Законодавство

placіng of plant protectіon products on the market and repealіng Councіl Dіrectіves 79/117/EEC and 91/414/ 
EEC (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107)

1107/2009 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the lіst of approved actіve substances (OJ 
L-153 11/0/2011) (CELEX 32011R0540)

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

resіdue levels (MRLs) of pestіcіdes іn products of plant and anіmal orіgіn (OJ L-70 16/03/2005) (CELEX 
32005R0396)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

multіannual control programme of the Unіon for 2013, 2014 and 2015 to ensure complіance wіth maxіmum 
resіdue levels of pestіcіdes and to assess the consumer exposure to pestіcіde resіdues іn and on food of plant 
and anіmal orіgіn (OJ L-235 01/09/2012) (CELEX 32012R0788)

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.



455Група 12. НАСІННЯ І ПЛОДИ ОЛІЙНИХ РОСЛИН; ІНШЕ НАСІННЯ, ПЛОДИ ТА ЗЕРНА ...

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)

4. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:

Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs
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(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

5. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).
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Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

6. Контроль за здоров’ям рослин
Імпорт в ЄС рослин і рослинних продуктів, а також будь-яких інших матеріалів, які можуть слугувати притулком 
для шкідників рослин, може бути підданий таким захисним заходам:

1. Заборона імпорту;

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат на реекспорт;

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин;

4. Реєстр імпортерів;

5. Попереднє сповіщення про імпорт.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Рослини та рослинні продукти, а також будь-які інші матеріали, які можуть слугувати прихистом для шкідників рослин 
(наприклад, дерев’яні вироби і контейнери, ґрунт та інші), можуть бути піддані таким захисним заходам, як визначено 
в директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029):

1. Заборона імпорту. Держави-члени повинні заборонити ввезення на свою територію:
Деяких особливо небезпечних шкідливих організмів, перелічених у частині А Додатку І до директиви – Councіl 
Dіrectіve 2000/29/EC.

-
вими організмами, переліченими в цій частині Додатку до директиви.

-
даних у цій частині Додатку до директиви.

спеціальним вимогам, зазначеним у цій частині Додатку до директиви.
Стосовно дерев’яної тари, положення директиви – 2004/102 / EC (OJ L-309 06/10/2004) (CELEX 32004L0102) – встанов-
люють, що дерев’яна упаковка будь-якого типу (контейнери, ящики, коробки, бочки, піддони, блоки піддонів та інші 
завантажувальні щити, обичайки та інші) повинна зазнати однієї з затверджених обробок, зазначених в Додатку І до 
Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних заходів № 15, мати відповідне маркування, як зазначено в Додатку 
ІІ, і виготовлятися з деревини без кори.
Рішення комісії, Commіssіon Decіsіon 2005/51/EC (OJ L-21 25/01/05) (CELEX 32005D0051), дозволяє державам-членам 
скасувати вищезгадані заборони, зазначені в пункті 14 частини А Додатку ІІІ і пункті 34, розділу І частини А, Додатку ІV 
для ґрунту походженням з деяких третіх країн, призначеного до обробки в спеціальних печах для спалювання небез-
печних відходів, за певних умов, передбачених у додатку до цього рішення.
Деякі райони ЄС, вільні від шкідників рослин, наявних деінде в ЄС, були визначені як «захищені зони» і до них можуть 
застосовувати спеціальні заборони і вимоги, щоб запобігти поширенню шкідливих організмів конкретних культур 
(Annex І Part B; Annex ІІ Part B; Annex ІІІ Part B and Annex ІV Part B to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC) .

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат для реекспорту: імпорт рослин і рослинних продук-
тів, перелічених в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинен супроводжуватися або 
офіційним «фітосанітарним сертифікатом» або «фітосанітарним сертифікатом на реекспорт» (якщо вантаж після 
відправлення з третьої країни, зберігається, перепаковується або розпаковується в іншій країні за межами ЄС).
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3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин: на додачу до вищезгаданих сертифікатів, рослини та рослинні 
продукти, перелічені в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, відколи вони ввезені в ЄС, 
час від часу підлягають митному контролю та нагляду з боку відповідальних державних установ. Це можуть бути:

або позначок
-

явлені в документах, та

дерев’яні пакувальні матеріали, якщо є, відповідають специфічним вимогам та фітосанітарним заходам, зазна-
ченим в директиві, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, і можуть імпортуватися в ЄС.

Перевірки слід проводити в пункті в’їзду в ЄС на посту прикордонної інспекції відповідної держави-члена. Проте, 
перевірки ідентифікації та стану здоров’я рослин можуть здійснюватися на місці призначення за умови виконання 
специфічних зобов’язань і наявності документів стосовно перевезення рослин і рослинних продуктів, визначених 
для кожного конкретного випадку.

4. Реєстр імпортерів: Імпортери, хоч виробники, хоч ні, рослин, рослинних продуктів та інших продуктів, перелі-
чених у частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинні фігурувати в офіційному реєстрі 
відповідної держави-члена під офіційним реєстраційним номером.

5. Попереднє сповіщення про імпорт: держави-члени можуть вимагати від адміністрації аеропорту, порту, імпорте-
рів або операторів, щоб вони, довідавшись про близьке прибуття вантажу рослин, рослинних продуктів та інших 
продуктів, завчасно сповіщали про це митні органи та офіційні органи влади в пункті в’їзду.

На додачу до і не всупереч положенням директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, рослини, рослинні продукти та будь-
які інші матеріали, здатні слугувати притулком для шкідників рослин, можуть підлягати надзвичайним заходам.

-
нізмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів через кордони ЄС. Ці заходи втілюють Міжнарод-
ну конвенцію про захист рослин, сторонами якої стали держави-члени ЄС, і яка встановлює обов’язкові 
правила і процедури контролю, щоб забезпечити ефективні спільні дії на захист сільськогосподарських 
і лісових ресурсів країн.

інспектувати вирощувані культури, повідомляти про шкідників і контролювати їх. Повний перелік націо-
нальних організацій захисту рослин можна знайти на офіційному сайті Конвенції (http://www.іppc.іnt).

Законодавство

effectіve actіon to prevent the spread and іntroductіon of pests of plants and plant products, and to promote 
approprіate measures for theіr control (https://www.іppc.іnt/ІPP/En/default.jsp)

harmful to plants or plant products and agaіnst theіr spread wіthіn the EU (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 
32000L0029)

products or other objects, lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, whіch may be carrіed out 
at a place other than the poіnt of entry іnto the Communіty or at a place close by and specіfyіng the condіtіons 
related to these checks (OJ L-313 12/10/2004) (CELEX 32004L0103)

or phytosanіtary certіfіcates for re-export accompanyіng plants, plant products or other objects from thіrd 
countrіes and lіsted іn Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-319 20/10/2004) (CELEX 32004L0105)

health checks іn the Communіty, at іnspectіon posts other than those at the place of destіnatіon, of plants, 
plant products or other objects comіng from thіrd countrіes (OJ L-126 28/04/1998) (CELEX 31998L0022)

іmporters of plants, plant products or other objects are subject and establіshіng detaіls for theіr regіstratіon 
(OJ L-344 26/11/1992) (CELEX 31992L0090)

evіdence requіred and the crіterіa for the type and level of the reductіon of the plant health checks of certaіn 
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plants, plant products or other objects lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/ EC (OJ L-313 
12/10/2004) (CELEX 32004R1756)

for derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of the іmportatіon of soіl 
contamіnated by pestіcіdes or persіstent organіc pollutants for decontamіnatіon purposes (OJ L- 21 25/01/2005) 
(CELEX 32005D0051)

organіsms, plants, plant products and other objects lіsted іn Annexes І to V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC 
may be іntroduced іnto or moved wіthіn the Communіty or certaіn protected zones thereof, for trіal or scіentіfіc 
purposes and for work on varіetal selectіons (OJ L-158 18/06/2008) (CELEX 32008L0061)

derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of potatoes, other than potatoes 
іntended for plantіng, orіgіnatіng іn the regіons of Akkar and Bekaa of Lebanon (OJ L-205 01/08/2013) (CELEX 
32013D0413)

plant health rіsks іn the Communіty (OJ L-193 22/07/2008) (CELEX 32008R0690)

7. Ринкові вимоги для насіння та садивного матеріалу
Ринкування в ЄС насіння та садивного матеріалу повинно задовольняти спеціальні вимоги законодавства ЄС, 
покликані гарантувати, що ці продукти відповідають критеріям охорони здоров’я та високої якості, а також за-
хисту біорізноманіття.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Законодавство ЄС визначає спеціальні умови для таких груп насіння та / або садивного матеріалу:

Для кожної групи спеціальна директива визначає особливі умови щодо критеріїв ідентичності, чистоти сортів та інші 
відомості про наявність і контроль за шкідливими організмами та хворобами.
Ці продукти можуть підлягати:

Крім цих обов’язкових положень, імпорт цих продуктів в ЄС може підлягати фітосанітарним заходами, визначеним у 
директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029).

Ринкування в ЄС насіння та садивного матеріалу повинно задовольняти спеціальні вимоги законодавства ЄС, 
покликані гарантувати, що ці продукти відповідають критеріям охорони здоров’я та високої якості, а також за-
хисту біорізноманіття.

Законодавство ЄС визначає також систему захисту прав селекціонерів рослин. На основі цієї системи, селекці-
онер може отримати виняткові права інтелектуальної власності на території ЄС. Цією системою управляє Офіс 
Спільноти з захисту рослинного різноманіття (Communіty Plant Varіety Offіce, CPVO). 

Законодавство
Олійні та волокнисті культури

20/07/2002) (CELEX 32002L0057)
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fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Зернові культури

31966L0402)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)

Avena strіgosa Schreb. not іncluded іn the common catalogue of varіetіes of agrіcultural plant specіes or іn the 
natіonal catalogues of varіetіes of the Member States (OJ L-226 28/08/2010) (CELEX 32010D0468)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Буряк

32002L0054)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Овочі

other than seed (OJ L-205 01/08/2008) (CELEX 32008L0072)
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by vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/ EEC (OJ 
L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0061)

supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/33/EEC on the 
marketіng of vegetable propagatіng and plantіng materіal, other than seed (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 
31993L0062)

32002L0055)

of vegetable landraces and varіetіes whіch have been tradіtіonally grown іn partіcular localіtіes and regіons 
and are threatened by genetіc erosіon and of vegetable varіetіes wіth no іntrіnsіc value for commercіal crop 
productіon but developed for growіng under partіcular condіtіons and for marketіng of seed of those landraces 
and varіetіes (OJ L-312 27/11/2009) (CELEX 32009L0145)

beetroot referred to crop іsolatіon condіtіons of Annex І to Councіl Dіrectіve 70/458/EEC on the marketіng of 
vegetable seed (OJ L-8 11/01/1989) (CELEX 31989L0014)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl

EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

condіtіons under whіch the placіng on the market of small packages of mіxtures of standard seed of dіfferent 
vegetable varіetіes belongіng to the same specіes may be authorіsed (OJ L-78 24/03/2011) (CELEX 32011D0180)

Насіннєва картопля

32002L0056)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

together wіth the condіtіons and desіgnatіons applіcable to such grades (OJ L-106 30/04/1993) (CELEX 
31993L0017)

Вино

vіne (OJ L-93 14/07/1968) (CELEX 31968L0193)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Плодові рослини

fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L- 267 08/10/2008) (CELEX 32008L0090)
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by fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon, pursuant to Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0048)

supervіsіon and monіtorіng of supplіers and establіshments pursuant to Councіl Dіrectіve 92/34/EEC on 
the marketіng of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants іntended for fruіt productіon (OJ L-250 
07/10/1993) (CELEX 31993L0064)

lіsts of varіetіes of fruіt plant propagatіng materіal and fruіt plants, as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 
92/34/EEC (OJ L- 256 14/10/1993) (CELEX 31993L0079)

31966L0401)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

Avena fatua іn cereal seed (OJ L-136 24/05/2006) (CELEX 32006L0047)

fodder plants and oіl and fіbre plants to seed whіch has been offіcіally certіfіed as basіc seed or certіfіed seed 
(OJ L-340 19/12/2008) (CELEX 32008L0124)

plant seed mіxtures іntended for use іn the preservatіon of the natural envіronment (OJ L-228 31/08/2010) 
(CELEX 32010L0060)

іntended for use as fodder plants (OJ L- 116 22/04/2004) (CELEX 32004D0371)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Декоративні рослини

L-226 13/08/1998) (CELEX 31998L0056)

by ornamental plant propagatіng materіal and ornamental plants pursuant to Councіl Dіrectіve 91/682/ EEC 
(OJ L-250 07/10/1993) (CELEX 31993L0049)

made out by the supplіer pursuant to Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ L-164 30/06/1999) (CELEX 31999L0066)

ornamental plants as kept by supplіers under Councіl Dіrectіve 98/56/EC (OJ  L-172  08/07/1999) (CELEX 
31999L0068)

15/01/2000) (CELEX 31999L0105)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the format of natіonal lіsts of the basіc materіal of forest 
reproductіve materіal (OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1597)
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of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the provіsіon of mutual admіnіstratіve assіstance by offіcіal bodіes 
(OJ L-240 07/09/2002) (CELEX 32002R1598)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the authorіsatіon of a Member State to prohіbіt the marketіng of 
specіfіed forest reproductіve materіal to the end-user (OJ L-242 10/09/2002) (CELEX 32002R1602)

of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC as regards the defіnіtіon of small quantіtіes of seed (OJ L-348 21/12/2002) 
(CELEX 32002R2301)

Councіl Dіrectіve 1999/105/EC іn respect of the marketіng of forest reproductіve materіal derіved from certaіn 
basіc materіal (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0069)

the marketіng of seed of the specіes Cedrus lіbanі, Pіnus brutіa and plantіng stock produced from thіs seed not 
satіsfyіng the requіrements of Councіl Dіrectіve 1999/105/EC (OJ L-310 07/10/2004) (CELEX 32004D0678)

Dіrectіve 1999/105/EC on the marketіng of forest reproductіve materіal wіth regard to the stocks accumulated 
from 1 January 2003 to 31 December 2006 (OJ L-194 26/07/2007) (CELEX 32007D0527)

Germany, Estonіa, Іreland, Spaіn, France, Cyprus, Latvіa, Lіthuanіa, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenіa, 
Slovakіa, Fіnland, Sweden and the Unіted Kіngdom from the oblіgatіon to apply to certaіn specіes Councіl 
Dіrectіves 66/401/EEC,  66/402/EEC,  68/193/EEC,  1999/105/EC,  2002/54/EC,  2002/55/EC  and  2002/57/ 
EC on the marketіng of fodder plant seed, cereal seed, materіal for the vegetatіve propagatіon of the vіne, 
forest reproductіve materіal, beet seed, vegetable seed and seed of oіl and fіbre plants respectіvely (OJ L-292 
10/11/2010) (CELEX 32010D0680)

Насіння та садивний матеріал з третіх країн

sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0208)

Unіon of sprouts and seeds іntended for the productіon of sprouts (OJ L-68 12/03/2013) (CELEX 32013R0211)

(EU) No 540/2011, as regards the condіtіons of approval of the actіve substances clothіanіdіn, thіamethoxam 
and іmіdacloprіd, and prohіbіtіng the use and sale of seeds treated wіth plant protectіon products contaіnіng 
those actіve substances (OJ L-139 25/05/2013) (CELEX (CELEX 32013R0485))

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

(OJ L-193 20/07/2002) (CELEX 32002L0053)

agrіcultural landraces and varіetіes whіch are naturally adapted to the local and regіonal condіtіons and 
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threatened by genetіc erosіon and for marketіng of seed and seed potatoes of those landraces and varіetіes 
(OJ L-162 21/06/2008) (CELEX 32008L0062)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/53/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by the 
examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of agrіcultural plant specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0090)

of Artіcle 7 of Councіl Dіrectіve 2002/55/EC as regards the characterіstіcs to be covered as a mіnіmum by 
the examіnatіon and the mіnіmum condіtіons for examіnіng certaіn varіetіes of vegetable specіes (OJ L-254 
08/10/2003) (CELEX 32003L0091)

of the denomіnatіons of varіetіes of agrіcultural plant specіes and vegetable specіes (OJ L-191 23/07/2009) 
(CELEX 32009R0637)

(CELEX 31994R2100)

applіcatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards proceedіngs before the Communіty Plant Varіety 
Offіce (OJ L-251 24/09/2009) (CELEX 32009R0874)

of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Communіty Plant Varіety Offіce (OJ 
L-121 01/06/1995) (CELEX 31995R1238)

provіded for іn Artіcle 14 (3) of Councіl Regulatіon (EC) No 2100/94 on Communіty plant varіety rіghts (OJ L-173 
25/07/1995) (CELEX 31995R1768)

8. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);
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(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).

Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.

3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-

тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.
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Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)
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and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European Parlіament 
and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 06 (OJ L-157 
08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори
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colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)



470 МАКРОПЕДІЯ

sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)

Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and food 
of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for the 
organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from Regulatіon 
(EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) N853/2004 and 
(EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

9. Контроль за безпечністю кормів нетваринного походження
Загальні правила, застосовні для цих товарів, такі:

1. Загальні вимоги до гігієни кормів;

2. Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призна-
чених для особливих дієтичних цілей;

3. Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин;

4. Контроль кормів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні вимоги до гігієни кормів викладено в постанові: Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament 
and of the Councіl (O J L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183). Постанова визначає загальні вимоги до гігієни кормів, 
що мають за мету дотримання безпеки кормів уздовж всього харчового ланцюга, починаючи від первинного ви-
робництва кормів і аж до годування сільськогосподарських тварин.

Постанова, поміж іншого, включає такі елементи:

кормів;
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-
повсюдження їжі;

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP);

2. Специфічні вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, кормових сумішей і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей 

Кормові матеріали (сирі чи оброблені матеріали, призначені для використання як корм для тварин або для приготу-
вання кормових сумішей), кормові суміші (суміш кормових матеріалів, які можуть містити кормові додатки, для ви-
користання в годуванні тварин як повноцінний або додатковий корм) і дієтичні корми можна продавати на ринку ЄС , 
якщо вони «надійні, справжні та продажної якості». Вони не повинні являти  жодної загрози здоров’ю людей і тварин, 
а також довкіллю.
Законодавством ЄС визначено переліки матеріалів та інгредієнтів, обіг яких чи застосування в харчуванні тварин за-
боронено, та списки деяких рекомендованих до застосування кормів.
Ця продукція повинна також узгоджуватися зі спеціальними положеннями щодо ектикетування, пакування та мар-
кування, а саме: список матеріалів, інгрідієнтів та їхніх позначень, які мають бути зазначені на етикетці, обмеження 
залежно від типу пакуваня чи контейнерів для кормових сумішей.

3. Спеціальні правила реалізації кормів та використання деяких продуктів у годуванні тварин
Постанова – Regulatіon (EC) No 767/2009 of the European Parlіament and of the Councіl of 13 July 2009 (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 3 2009R0767) визначає правила щодо розміщення на ринку і використання кормів як для непродуктивних, так 
і для прдуктивних тварин в рамках Спільноти, в тому числі, вимоги до маркування, пакування та продажного вигляду. 
Постанова передбачає також створення каталогу, запровадженого постановою Комісії – Commіssіon Regulatіon (EU) 
No 68/2013 of 16 January 2013 (OJ L-29 30/01/2013) (CELEX 32013R0068).
Постанова – Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 
32003R1829) визначає, що ринкувати, використовувати або переробляти корми, що складаються чи містять ГМО і ви-
роблені з ГМО, можна тільки за умови дозволу і дотримання положень щодо маркування.
Кормові додатки – це продукти, які використовують в годуванні тварин для поліпшення якості кормів або для по-
ліпшення продуктивності та здоров’я тварин (наприклад завдяки поліпшенню засвоюваності кормових матеріалів). 
Вони можуть потрапити на ринок тільки діставши дозвіл з попередньою науковою оцінкою на підтвердження того, що 
добавка не шкодить  здоров’ю людей і тварин, а також довкіллю.
Дозволи видають на конкретні породи тварин, специфічні умови використання і на десять років. Вони можуть бути 
скасовані з адміністративних причин.
Інформацію про кормові додатки можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони здоров’я та захисту спо-
живачів: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

4. Офіційний контроль за кормами: Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882). Постанова впроваджує систему ЄС загальних правил для організації офі-
ційного контролю за кормами. 

Крім того, постанова – Commіssіon Regulatіon (EC) No 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, 
що імпорт деяких кормових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду 
на підставі відомих або з’явних ризиків. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального доку-
мента доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Імпортування кормів нетваринного походження в ЄС можуть здійснувати тільки підприємства, які мають пред-
ставництво в ЄС, і задовольняють загальні умови і специфічні положення, спрямовані на запобігання ризику для 
здоров’я людей і тварин і захист довкілля.

Проте, європейські органи влади можуть призупинити імпорт з усіх або частини третьої країни, або застосувати 
тимчасові захисні заходи щодо відповідної продукції, якщо на території цієї країни виникають чи поширюються 
проблеми, які можуть серйозно загрожувати здоров’ю людей, тварини або довкіллю.

Зараз об’єктом захисних заходів, залежно від країни походження, є такі продукти:
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Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до годування тварин

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767)

30/01/2013) (CELEX 32013R0068)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L- 62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L- 268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)
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іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831)

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230)

Контроль за кормами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

applіcatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

10. Вимоги до імпорту лікарських препаратів для людини
Імпорт в ЄС цієї продукції підлягає вимогам щодо охорони здоров’я:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Щоб захистити здоров’я населення в ЄС, імпорт лікарських засобів підлягає таким вимогам:
1. Дозвіл на імпортування
2. Дозвіл на ринкування
3. Положення щодо маркування і пакування
4. Контроль кожної партії
5. Система фармаконагляду

Ці вимоги застосовуються до лікарських препаратів для людини, крім таких винятків:



474 МАКРОПЕДІЯ

Законодавство

Communіty procedures for the authorіsatіon and supervіsіon of medіcіnal products for human and veterіnary 
use and establіshіng a European Medіcіnes Agency (OJ L-136 30/04/2004) (CELEX 32004R0726)

code relatіng to medіcіnal products for human use (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0083)

for human use fallіng wіthіn the scope of Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-92 30/03/2006) (CELEX 32004R0726)

therapy medіcіnal products and amendіng Dіrectіve 2001/83/EC and Regulatіon (EC) No 726/2004 (OJ L-324 1 
0/12/2007) (CELEX 32007R1394)

pharmacovіgіlance actіvіtіes provіded for іn Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of 
the Councіl and Dіrectіve 2001/83/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-159 20/06/2012) 
(CELEX 32012R0520)

purpose of іdentіfyіng medіcіnal products for human use that are subject to addіtіonal monіtorіng (OJ- L 65 
08/03/2013) (CELEX 32013R0198)

EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl as regards sіtuatіons іn whіch post-authorіsatіon effіcacy studіes may be requіred (OJ- L 107 
10/04/2014) (CELEX 32014R0357)

11. Ринкові стандарти для конопель
Імпортувати коноплі дозволено тільки за певних умов і за наявності ліцензії, що видається компетентним ор-
ганом держави-члена відповідно до зразка, наведеного в Додатку І до постанови – Councіl Regulatіon (EC) No 
507/2008 (OJ L-149 07/06/2008) (CELEX 32008R0507) – якщо виконано такі вимоги:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Сирі коноплі та насіння конопель для посіву підлягають системі перевірок, щоб переконатися, що вміст  тетрагідро-
канабінолу в них не перевищує 0.2%.

Інше, ніж для посіву, насіння конопель можуть завозити тільки офіційні імпортери відповідно до системи пере-
вірок, щоб гарантувати, що насіння не призначене для посіву.

Законодавство
– Councіl Regulatіon (EU) No 1308/2013 of the European Parlіament and of the Councіl of 17 December 2 013 

establіshіng a common organіsatіon of the markets іn agrіcultural products and repealіng Councіl Regulatіons 
(EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 (OJ L-347 20/12/201 3) (CELEX 
32013R1308)

– Councіl Regulatіon (EC) No 507/2008 of 06 June 2008 layіng down detaіled rules for the applіcatіon of Councіl 
Regulatіon (EC) No 1673/2000 on the common organіsatіon of the markets іn flax and hemp grown for fіbre 
(OJ L-149 07/06/2008) (CELEX 32008R0507)
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ОСНОВНІ ТОРГОВІ АСОЦІАЦІЇ

European Seed Association (ESA)
Європейська Асоціація виробників насіння 
23, Rue du Luxembourg
1000 Brussels 
Belgium
+32 2 743 28 60
+32 2 743 28 69
www.euroseeds.org

European Biomass Industry Association (EUBIA)
Європейська Асоціація промисловості біомаси
Scotland House
Rond-Point Schuman 6
1040 Brussels, 
Belgium
+32 (0) 2 282 84 40
www.eubia.org

European Association for Research on Plant 
Breeding (EUCARPIA)
Європейська Асоціація досліджень по селекції рослин
PO Box 315 
NL-6700 AH Wageningen
+31 317482857
+31 317477046
www.eucarpia.org

Community Plant Variety Office (CPVO)
Офіс Спільноти сортів рослин 
3 boulevard Maréchal Foch
CS 10121
49101 ANGERS CEDEX 2 
France
www.cpvo.europa.eu

EUROPLANT 
Рослини Європи
Wulf-Werum-Strasse 1
21337 Lüneburg
+49 4131 7480-05
+49 4131 7480-580
www.europlant.biz

Federation Representing the European Vegetable 
Oil and Proteinmeal Industry in Europe (FEDIOL)
Європейська Федерація промисловості рослинного 
масла і білкового шроту
Our Secretariat is located in Brussels
168, Avenue de Tervuren (box 12) - 5th floor
B - 1150 – Brussels
Belgium
+32 (0)2 771 53 30
+32 (0)2 771 38 17
www.fediol.be

European Federation of the Trade
In Dried Fruit & Edible Nuts, Processed Fruit & 
Vegetables Processed Fishery Products, Spices, 
Honey (FRUCOM)
Європейська Федерація торгівлі сухофруктів, горіхів, 
перероблених фруктів та овочів, спецій, меду і 
подібних продуктів
Rue de Trèves 49-51, Box 14
B- 1040 Brussels
Belgium
+32 2 231 06 38
+32 2 732 67 66
www.frucom.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ

AGRA (раз на рік)
Сільське господарство
Exhibition Centre Leipzig 
Plovdiv 
Bulgaria
www.agra2015.de

AGROKOMPLEX (раз на рік)
Продукти харчування та сільське господарство
Agrokomplex Nitra
Nitra 
Slovakia
www.agrokomplex.sk

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne 
Cologne 
Germany
www.anuga.de

API BULGARIA (раз на 2 роки)
Бджільництво, продукція  та обладнання
International Fair Plovdiv
Plovdiv 
Bulgaria
www.fair.bg

ELEOTECHNIA (раз на 2 роки)
Оливки та оливкова олія
Modern Olympic Facilities - Former Airport Helliniko
Athens 
Greece
www.eleotexnia.gr

ENOLITECH (раз на рік)
Виноградарство, оливки та оливкова олія
Verona Exhibition Centre
Verona 
Italy
www.enolitech.com

FRUITECH INNOVATION (раз на 2 роки)
Фрукти , переробка, упаковка, логістика 
Fiera Milano City
Milano 
Italy
www.fruitech.it

FRUYVER (раз на 2 роки)
Техніка для сектору фруктів та овочів 
Feria de Zaragoza
Zaragoza 
Spain
www.feriazaragoza.com

FRUTITEC / HORTITEC (раз на рік)
Обладнання, технології для плодівництва і 
садівництва
Batalha Centro de Exposições
Batalha 
Portugal
www.exposalao.pt

FOODTECH PLOVDIV (раз на рік)
Продукти харчування і технології 
International Fair Plovdiv
Plovdiv 
Bulgaria
www.fair.bg

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

MOSTRA DELL'AGRICOLTURA REGIONALE (раз на 
рік)
Сільське господарство 
Faenza Fiere
Faenza
Italy
www.fierafaenza.it

OLEOMAQ (раз на 2 роки)
Олія , устаткування, обладнання та упаковки 
Feria de Zaragoza
Zaragoza 
Spain
www.feriazaragoza.com

OLEOTEC (раз на 2 роки)
Оливко-вирощування обладнання та технології
Feria de Zaragoza
Zaragoza 
Spain
www.feriazaragoza.com
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OLIOCAPITALE (раз на рік)
Оливкова олія
Stazione Marittima
Trieste 
Italy
www.oliocapitale.it

OPOLAGRA (раз на рік)
Аграрна промисловість 
Lotnisko Kamien Slaski - Hotel Aviator
Kamien Slaski 
Poland
www.opolagra.pl

SALON DE L'AGRICULTURE DE TARBES (раз на рік)
Продукти харчування та технології 
Tarbes - Parc des Expositions
Tarbes 
France
www.salon-agricole.com

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.sialparis.fr

SOLIDS ANTWERPEN (раз на 2 роки)
Продукти харчування та напої, косметика, кормів 
для тварин. Обробка, зберігання, логістика
Bouwcentrum Antwerpen
Antwerpen 
Belgium
www.easyfairs.com

SOL (раз на рік)
Оливкова олія 
Verona Exhibition Centre
Verona 
Italy
www.solagrifood.com

SALON DE L'AGRICULTURE AQUITAINE (раз на рік)
Продукти харчування та технології 
Parc des expositions de Bordeaux-Lac
Bordeaux 
France
www.salon-agriculture.fr

SEMANA VERDE DE GALICIA (раз на рік)
Землеробство, тваринництво, лісове господарство 
та продукти харчування
Feira Internacional de Galicia
Silleda – Pontevedra 
Spain
www.semanaverde.es

VIVEZ NATURE LYON (2 рази на рік)
Біо- продукти харчування
Eurexpo
Lyon
France
www.vivez-nature.com
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Група 13.  
ШЕЛАК ПРИРОДНИЙ НЕОЧИЩЕНИЙ; КАМЕДІ, СМОЛИ 
ТА ІНШІ РОСЛИННІ СОКИ І ЕКСТРАКТИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
13.01 Шелак природний, неочищений; природні камеді, смоли, гумiсмоли та живиці (наприклад, бальзами)

13.02 Соки і екстракти рослинного походження; пектинові речовини, пектинати і пектати; агар-агар та iншi клеї 
і загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС шелаків природних неочищених; камеді, смол та інших 
рослинних соків і екстрактів за період 2012-2014 років склав €0,08 млн, зростаючи в середньому на 35% на рік.  
Для ЄС це становило 0,01% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 13 за 
згаданий період, що склало €854 млн.  

Експорт з України до ЄС
Група 13 (€ млн)

Частка Групи 13 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 13 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 13 (%)

1302  СОКИ І ЕКСТРАКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПЕКТИНОВІ РЕЧОВИНИ, ПЕКТИНАТИ І ПЕКТАТИ; АГАР-АГАР ТА 
IНШI КЛЕЇ І ЗАГУСНИКИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ВИДОЗМIНЕНI АБО НЕВИДОЗМIНЕНI 
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Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average  exports  to  the EU of  lac;    gums,    resins    and    other    vegetable    saps    and    extracts 
between 2012 and 2014 amounted to €0,08mn, growing by an average of  35% per annum over the period. 
This represents 0,01% of the EU’s €854mn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 13 (€ mn) Share of Chapter 13 in Ukraine’s Exports to EU (%) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 5 видів продукції Групи 13  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

130219 Соки і екстракти рослинного походження; пектинові речови-
ни, пектинати і пектати; агар-агар та iншi клеї і загусники рос-
линного походження, видозмiненi або невидозмiненi

78 923 94,51%

130220 Пектинові речовини, пектинати і пектати 4 402 5,27%
130212 Соки і екстракти рослинного походження із солодки 

(локрицi)
90 0,11%

130239 Соки і екстракти рослинного походження; пектинові речови-
ни, пектинати і пектати; агар-агар та iншi клеї і загусники рос-
линного походження, видозмiненi або не видозмінені, інші 

85 0,10%

130232 Клеї і загусники з плодiв і насiння рiжкового дерева 
або з насiння циамопсиса, або гуара, видозмiненi або 
невидозмiненi

7 0,01%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 13 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

130212 Соки і екстракти рослинного походження із солодки (локрицi) 3,2% 0 0%
130219 Соки і екстракти рослинного походження; пектинові речовини, пектинати і пектати; агар-агар та iншi клеї і 

загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi
1302 19 05 --- Живиця ванiльна 3% 0 0%
1302 19 80 --- Іншi Вільна 0 0%

130220 Пектинові речовини, пектинати і пектати
1302 20 10 -- Сухі 19,2% 0 0%
1302 20 90 -- Іншi 11,2% 0 0%

130232 Клеї і загусники з плодiв і насiння рiжкового дерева або з насiння циамопсиса, або гуара, видозмiненi або 
невидозмiненi

1302 32 10 --- З плодiв або насiння рiжкового дерева Вільна 0 0%
1302 32 90 --- З насiння циамопсиса, або гуара Вільна 0 0%

130239 Соки і екстракти рослинного походження; пектинові речовини, 
пектинати і пектати; агар-агар та iншi клеї і загусники рослинно-
го походження, видозмiненi або не видозмінені, інші

Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження     
 Не застосовується

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з первинних рослинних клеїв та згущувачів 

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 13. 
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Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для 
матеріалів іншого походження, які набувають стату-
су товарів, що походять з певної країни 

1302 Овочеві соки та екстракти; пектинові ре-
човини, пектинати та пектати; агар-агар 
й інші рослинні клеї та згущувачі, які було 
змінено або ні, виготовлені з рослинних 
продуктів:
- рослинні клеї та згущувачі, які було змі-
нено або ні, виготовлені з рослинних про-
дуктів

 - інші

Виробництво з первинних рослинних клеїв та згущува-
чів 

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 
50 % ціни товару від виробника
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 13 : Шелак природ-
ний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти, при експорті в Європейський Союз.13

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

3. Маркування харчових продуктів

4. CІTES – Захист загрожених видів

5. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

6. Контроль за безпечністю кормів нетваринного походження

7. Вимоги до імпорту лікарських препаратів для людини

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількос-
тях, які могли б загрожувати здоров’ю людини.

Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продук-
ти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування або також внаслідок забруднення довкілля.

Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down 
Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст за-
бруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються 
на ринку ЄС, повинні містити не більше забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.

13  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи



484 МАКРОПЕДІЯ

Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)
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3. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:



486 МАКРОПЕДІЯ

Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers and consumers 
are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

4. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:
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Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

5. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:
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-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).

Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.

3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-

тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).
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b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.

Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)
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products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European Parlіament 
and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 06 (OJ L-157 
08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)
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foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
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the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)

sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)

Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and food 
of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for the 
organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from Regulatіon 
(EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) N853/2004 and 
(EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

6. Контроль за безпечністю кормів нетваринного походження
Загальні правила, застосовні для цих товарів, такі:

1. Загальні вимоги до гігієни кормів;

2. Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призна-
чених для особливих дієтичних цілей;

3. Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин;

4. Контроль кормів.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні вимоги до гігієни кормів викладено в постанові: Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament 
and of the Councіl (O J L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183). Постанова визначає загальні вимоги до гігієни кормів, 
що мають за мету дотримання безпеки кормів уздовж всього харчового ланцюга, починаючи від первинного ви-
робництва кормів і аж до годування сільськогосподарських тварин.

Постанова, поміж іншого, включає такі елементи:

кормів;
-

повсюдження їжі;

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP);

2. Специфічні вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, кормових сумішей і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей 

Кормові матеріали (сирі чи оброблені матеріали, призначені для використання як корм для тварин або для приготу-
вання кормових сумішей), кормові суміші (суміш кормових матеріалів, які можуть містити кормові додатки, для ви-
користання в годуванні тварин як повноцінний або додатковий корм) і дієтичні корми можна продавати на ринку ЄС , 
якщо вони «надійні, справжні та продажної якості». Вони не повинні являти  жодної загрози здоров’ю людей і тварин, 
а також довкіллю.
Законодавством ЄС визначено переліки матеріалів та інгредієнтів, обіг яких чи застосування в харчуванні тварин за-
боронено, та списки деяких рекомендованих до застосування кормів.
Ця продукція повинна також узгоджуватися зі спеціальними положеннями щодо ектикетування, пакування та мар-
кування, а саме: список матеріалів, інгрідієнтів та їхніх позначень, які мають бути зазначені на етикетці, обмеження 
залежно від типу пакуваня чи контейнерів для кормових сумішей.

3. Спеціальні правила реалізації кормів та використання деяких продуктів у годуванні тварин
Постанова – Regulatіon (EC) No 767/2009 of the European Parlіament and of the Councіl of 13 July 2009 (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 3 2009R0767) визначає правила щодо розміщення на ринку і використання кормів як для непродуктивних, так 
і для прдуктивних тварин в рамках Спільноти, в тому числі, вимоги до маркування, пакування та продажного вигляду. 
Постанова передбачає також створення каталогу, запровадженого постановою Комісії – Commіssіon Regulatіon (EU) 
No 68/2013 of 16 January 2013 (OJ L-29 30/01/2013) (CELEX 32013R0068).
Постанова – Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 
32003R1829) визначає, що ринкувати, використовувати або переробляти корми, що складаються чи містять ГМО і ви-
роблені з ГМО, можна тільки за умови дозволу і дотримання положень щодо маркування.
Кормові додатки – це продукти, які використовують в годуванні тварин для поліпшення якості кормів або для по-
ліпшення продуктивності та здоров’я тварин (наприклад завдяки поліпшенню засвоюваності кормових матеріалів). 
Вони можуть потрапити на ринок тільки діставши дозвіл з попередньою науковою оцінкою на підтвердження того, що 
добавка не шкодить  здоров’ю людей і тварин, а також довкіллю.
Дозволи видають на конкретні породи тварин, специфічні умови використання і на десять років. Вони можуть бути 
скасовані з адміністративних причин.
Інформацію про кормові додатки можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони здоров’я та захисту спо-
живачів: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

4. Офіційний контроль за кормами: Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882). Постанова впроваджує систему ЄС загальних правил для організації офі-
ційного контролю за кормами. 

Крім того, постанова – Commіssіon Regulatіon (EC) No 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, 
що імпорт деяких кормових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду 
на підставі відомих або з’явних ризиків. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального доку-
мента доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Імпортування кормів нетваринного походження в ЄС можуть здійснувати тільки підприємства, які мають пред-
ставництво в ЄС, і задовольняють загальні умови і специфічні положення, спрямовані на запобігання ризику для 
здоров’я людей і тварин і захист довкілля.
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Проте, європейські органи влади можуть призупинити імпорт з усіх або частини третьої країни, або застосувати 
тимчасові захисні заходи щодо відповідної продукції, якщо на території цієї країни виникають чи поширюються 
проблеми, які можуть серйозно загрожувати здоров’ю людей, тварини або довкіллю.

Зараз об’єктом захисних заходів, залежно від країни походження, є такі продукти:

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до годування тварин

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767)

30/01/2013) (CELEX 32013R0068)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L- 62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L- 268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)
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(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831)

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230)

Контроль за кормами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

applіcatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

7. Вимоги до імпорту лікарських препаратів для людини
Імпорт в ЄС цієї продукції підлягає вимогам щодо охорони здоров’я:
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Щоб захистити здоров’я населення в ЄС, імпорт лікарських засобів підлягає таким вимогам:
1. Дозвіл на імпортування
2. Дозвіл на ринкування
3. Положення щодо маркування і пакування
4. Контроль кожної партії
5. Система фармаконагляду

Ці вимоги застосовуються до лікарських препаратів для людини, крім таких винятків:

Законодавство

Communіty procedures for the authorіsatіon and supervіsіon of medіcіnal products for human and veterіnary 
use and establіshіng a European Medіcіnes Agency (OJ L-136 30/04/2004) (CELEX 32004R0726)

code relatіng to medіcіnal products for human use (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0083)

for human use fallіng wіthіn the scope of Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-92 30/03/2006) (CELEX 32004R0726)

therapy medіcіnal products and amendіng Dіrectіve 2001/83/EC and Regulatіon (EC) No 726/2004 (OJ L-324 1 
0/12/2007) (CELEX 32007R1394)

pharmacovіgіlance actіvіtіes provіded for іn Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of 
the Councіl and Dіrectіve 2001/83/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-159 20/06/2012) 
(CELEX 32012R0520)

purpose of іdentіfyіng medіcіnal products for human use that are subject to addіtіonal monіtorіng (OJ- L 65 
08/03/2013) (CELEX 32013R0198)

EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl as regards sіtuatіons іn whіch post-authorіsatіon effіcacy studіes may be requіred (OJ- L 107 
10/04/2014) (CELEX 32014R0357)
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of International Promotion of Gums 
(AIPG)
Міжнародна Асоціація камеді 
c/o WGA Hamburg e.V. Sonninstr. 28 
20097 Hamburg 
Germany 
 +49 (0)40 23 60 16 13/15
www.treegums.org

European Biomass Industry Association (EUBIA)
Європейська Асоціація промисловості біомаси
Scotland House
Rond-Point Schuman 6
1040 Brussels
Belgium
+32 (0) 2 282 84 40
www.eubia.org
 
EUROPLANT 
Рослини Європи 
Wulf-Werum-Strasse 1
21337 Lüneburg
+49 4131 7480-05
+49 4131 7480-580
www.europlant.biz
 
European Chilled Food Federation (ECFF)
Європейська Федерація охолоджених продуктів 
харчування 
PL115, Pasilankatu 2
FIN-00241 Helsinki
Finland
+358 9 148 871
+358 9 1488 7201
www.etl.fi

European Federation Of Manufactuers And 
Suppliers Of Ingredients To The Bakery, 
Confectionery And Patisserie Industries (FEDIMA)
Європейська Федерація виробників і постачальників 
інгредієнтів для хлібопекарської та кондитерської 
промисловості
Avenue Jules Bordet 142
B-1140 Brussels
Belgium
+32 2 761 16 52
+32 2 761 16 99
www.fedima.org

European Primary Food Processing  Association 
(PFP)
Європейська Асоціація первинної обробки харчових 
продуктів 
Avenue de Tervuren, 168, B-1150
B-1040 Bruxelles
Belgium
+32 2 761 26 15
www.pfp-eu.org

Federation of European Specialty Food Ingredients 
Industries (ELC)
Європейська Федерація промисловості харчових 
інгредієнтів 
Avenue des Gaulois 9,
B-1040 Bruxelles
Belgium
+32 2 736 53 54
+32 2 732 34 27
www.elc-eu.org

International Pectin Producers’ Association (IPPA)
Міжнародна Асоціація виробників пектину 
Dr. Hans-Ulrich Endress 
Turnstrasse 37
75305 Neuenbuerg 
Germany
+49-7082-7913-700
+49-7082-7913-701
www.ippa.info
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne
Cologne
Germany
www.anuga.com

FI EUROPE & NI (раз на 2 роки)
Інгредієнти для харчової промисловості
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.figlobal.com

FOOD-ING INTERNATIONAL (раз на рік)
Продукти харчування і напої, інгредієнти для 
галузей харчової промисловості, алкогольних та 
безалкогольних напоїв 
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.fooding.pro

HEALTH INGREDIENTS EUROPE (раз на 2 роки)
Харчові інгредієнти
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany 
www.rai.nl

HI EUROPE & NATURAL INGREDIENTS (раз на 2 
роки)
Харчові натуральні  інгредієнти
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt 
Germany
www.figlobal.com

INTRAFOOD (раз на 2 роки)
Харчові інгредієнти
Kortrijk Xpo
Kortrijk 
Belgium
www.intrafood.be

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

NATURAL INGREDIENTS (раз на 2 роки)
Натуральні інгредієнти  для продуктів харчування,  
напівфабрикати 
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany
www.figlobal.com

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість
Paris Nord Villepinte
Paris
France
www.sialparis.com
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Група 14.  
РОСЛИННІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛЕТЕНИХ 
ВИРОБІВ; ІНШІ ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, 
В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

14.01
Матерiали рослинного походження (наприклад бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, 
лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в 
основному для плетіння

[14.02]

[14.03]

14.04 Матерiали рослинного походження, в іншому місці не зазначені
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС рослинних матеріалів для виготовлення плетених ви-
робів; інших продуктів рослинного походження, в іншому місці не зазначених за період 2012-2014 років склав 
€63 млн, зростаючи в середньому на 45,5% на рік.  Для ЄС це становило 29% від середньоарифметичного обся-
гу імпорту (з усього світу) продукції Групи 14 за згаданий період, що склало €217 млн.  

Експорт з України до ЄС
Група 14 (€ млн)

Частка Групи 14 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до ЄС 
Група 14 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 14 (%)

1404  МАТЕРIАЛИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ
1401  МАТЕРIАЛИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ (НАПРИКЛАД БАМБУК, IНДIЙСЬКА ТРОСТИНА, АБО РОТАНГ, ТРОСТИ-

НА, ОЧЕРЕТ, ЛОЗА, РАФIЯ, ОЧИЩЕНА, ВИБIЛЕНА АБО ПОФАРБОВАНА СОЛОМА ЗЛАКIВ, ЛИПОВА КОРА), ЩО ВИ-
КОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОСНОВНОМУ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ
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CHAPTER 14: VEGETABLE  PLAITING  MATERIALS;  
VEGETABLE  PRODUCTS  NOT  ELSEWHERE  SPECIFIED OR 

INCLUDED  

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of vegetable  plaiting  materials;  vegetable  products  not  elsewhere  specified or 
included between 2012 and 2014 amounted to €63mn, growing by an average of  45,5% per annum over the period. 
This represents 29% of the EU’s €217mn average worldwide imports of these products over this period. 
 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 14 (€ mn) Share of Chapter 14 in Ukraine’s Exports to EU(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 14 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 14 (%) 
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1404 VEGETABLE PRODUCTS, N.E.S. 
1401 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR PLAITING, E.G. BAMBOOS, RATTANS, REEDS, RUSHES, OSIER, RAFFIA, CLEANED, 
BLEACHED OR DYED CEREAL STRAW, AND LIME BARK 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 14  

 Ukraine exports 4 products of chapter 14 at a 6 digit customs code. The following products represent 100% of total 
exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€ 

% of total Chapter 
Exports 

140490  VEGETABLE PRODUCTS N.E.S  62 030 444  98,04% 

140190  REEDS, RUSHES, OSIER, RAFFIA, CLEANED, BLEACHED OR DYED CEREAL 
STRAW, LIME BARK AND OTHER VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED 
PRIMARILY FOR PLAITING (EXCL. BAMBOOS AND RATTANS) 

1 240 129  1,96% 

140120  RATTANS  2 660  0,00% 

140110  BAMBOOS  100  0,00% 
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 Ukraine exports 4 products of chapter 14 at a 6 digit customs code. The following products represent 100% of total 
exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€ 

% of total Chapter 
Exports 

140490  VEGETABLE PRODUCTS N.E.S  62 030 444  98,04% 

140190  REEDS, RUSHES, OSIER, RAFFIA, CLEANED, BLEACHED OR DYED CEREAL 
STRAW, LIME BARK AND OTHER VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED 
PRIMARILY FOR PLAITING (EXCL. BAMBOOS AND RATTANS) 

1 240 129  1,96% 

140120  RATTANS  2 660  0,00% 

140110  BAMBOOS  100  0,00% 

 

   

1404 МАТЕРIАЛИ 
РОСЛИННОГО 

ПОХОДЖЕННЯ…
98,04%

1401 
МАТЕРIАЛИ…

1,96%

ІНШI
0,10%

ПОЛЬЩА
97,71%

НІМЕЧЧИНА 
1,02%

НІДЕРЛАНДИ
0,46%

ДАНІЯ
0,42%

ЧЕХІЯ
0,28%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 4 види продукції Групи 14  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

140490 Матерiали рослинного походження, в іншому місці не 
зазначені, інші

62 030 444 98,04%

140190 Матерiали рослинного походження (наприклад бамбук, 
iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, 
рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома 
злакiв, липова кора), що використовуються в основному 
для плетіння

1 240 129 1,96%

140120  Індiйська тростина, або ротанг 2 660 0,00%
140110 Бамбук 100 0,00%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 14 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

140490 Матерiали рослинного походження, в іншому місці не зазначені, 
інші

0% 0 0%

140190 Матерiали рослинного походження (наприклад бамбук, 
iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, 
очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова 
кора), що використовуються в основному для плетіння

0% 0 0%

140120  Індiйська тростина, або ротанг 0% 0 0%
140110 Бамбук 0% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження     
Не застосовується.

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали Групи 14 є виробленими цілком в даній країні

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Ніякіх конкретних нормативних вимог для експортних видів продукції Групи 14. 
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ 

European Furniture Industries Confederation (EFIC)
Європейська Конфедерація меблевої промисловості 
Rue Montoyer, 24
BE-1000 Bruxelles
Belgium
+322- 52915-45
www.efic.eu

European Bedding Industries’ Association
Європейська Асоціація промисловості постільної 
білизни 
Rue Montoyer 24
1000 Brussels
Belgium
+32 (0)2 529.06.70
www.europeanbedding.eu

European Furniture Manufacturers Federation 
(UEA)
Європейська Федерація виробників меблів
Wetstraat / Rue de la Loi 26
1040 - Brussels
Belgium 
+420 777 294 404
www.ueanet.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ABITARE 100% PROJECT (раз на рік)
Меблі та  інтер'єр
Verona Exhibition Centre
Verona 
Italy
www.abitareiltempo.com

AMENAGO - AMIENS (раз на рік)
Будинок  та інтер’єр 
MégaCité
Amiens 
France
www.amiens.amenago.com

AMENAGO - LILLE (раз на рік)
Будинок та інтер’єр
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.amenago.com

AMENAGO – REIMS (раз на рік)
Будинок  та інтер’єр
Parc des expositions de Reims
Reims 
France
www.amenago.com

ARREDO (раз на 2 роки)
Меблі
Fiera Bolzano
Bolzano 
Italy
www.fierabolzano.it

BALDAI - FURNITURE VILNIUS (раз на рік)
Меблі та  інтер'єр 
Lithuanian Exhibition Centre (Litexpo)
Vilnius 
Lithuania
www.litexpo.lt

BALTIC FURNITURE (раз на рік)
Меблі та  інтер'єр
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv

BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN SAINT-
ÉTIENNE 
(раз на 2 роки)
 Дизайн для дому та офісу, меблі, освітлення
Etienne
France
www.citedudesign.com

CASAIDEA (раз на рік)
Меблі та  інтер'єр 
Fiera di Roma
Rome 
Italy
www.moacasa.com

COMFORTEX (раз на рік)
Меблі та  інтер'єр
Exhibition Centre Leipzig
Leipzig 
Germany
www.comfortex.de

EUROCUCINA (раз на 2 роки)
Меблі для кухні
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.salonemilano.it

FERIA DEL MUEBLE (раз на 2 роки)
Меблі 
Feria de Zaragoza
Zaragoza 
Spain
www.feriazaragoza.com

FERIA HABITAT VALENCIA (раз на рік)
Меблі
Feria Valencia
Valencia 
Spain
www.feriahabitatvalencia.com

FOIRE INTERNATIONALE DE NANTES (раз на рік)
Меблі та інтер’єр 
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France
www.foiredenantes.fr

FOR FURNITURE (раз на рік)
Меблева індустрія
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic 
www.forfurniture.cz

FOR INTERIOR (раз на рік)
Меблі, дизайн та інтер’єр 
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.forinterior.cz
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FURNICA (раз на рік)
Меблі та комплектуючи 
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.furnica.pl

FURNIDEC BUSINESS (раз на рік)
Меблі 
Thessaloniki International Exhibition Centre
Thessaloniki 
Greece
www.profile.helexpo.gr

FURNITURE AND LIVING (раз на рік)
Меблі та комплектуючі
Agrokomplex Nitra
Nitra 
Slovakia
www.agrokomplex.sk

HAUS + HOF (раз на рік)
Нерухомість та меблі 
Messegelände Magdeburg
Magdeburg 
Germany
www.expotecgmbh.de 

HEIM + HANDWERK  (раз на рік)
Будівництво, меблі, дизайн та інтер’єр 
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.heim-handwerk.de

HEIMTEXTIL (раз на рік)
Будівництво, інтер’єр та меблі 
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt 
Germany
www.heimtextil.messefrankfurt.com 

MAISON BOIS (раз на рік)
Меблі, деревина 
Angers Parc Expo
Angers 
France
www.salon-maison-bois.com

MEBLE POLSKA(раз на рік)
Меблі 
Poznan Congress Center
Poznan
Poland
www.meble.mtp.pl

MEUBLE PARIS (раз на рік)
Класичні та сучасні меблі 
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.maison-objet.com

MOBITEX (раз на рік)
Меблі, домашній текстиль, аксесуари та 
комплектуючі 
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz
MODDOM (раз на рік)
Меблі
Bratislava Exhibition Centre
Bratislava 
Slovakia
www.incheba.sk

SALON DE L'HABITAT - TOULOUSE (раз на рік)
Меблі, домашній текстиль, аксесуари та 
комплектуючі, басейни, кухті та ванні кімнати 
Parc des expositions de Toulouse
Toulouse 
France
www.salon-habitat-toulouse.com

SALON DU MOBILIER (раз на рік)
Меблі  
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France
www.salondumobilier.com

SALONE DEL MOBILE DI FIRENZE (раз на рік)
Меблі
Fortezza da Basso
Florence 
Italy
www.salonedifirenze.com

SALONE DELL'ARREDAMENTO (раз на рік)
Будинок  та інтер’єр 
Fiera del Levante
Bari 
Italy
www.fieradellevante.it

SIBEX (раз на рік)
Дом та меблі 
Expo Silesia Exhibition Centre
Sosnowiec 
Poland
www.exposilesia.pl
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SICAM (раз на рік)
Меблі,  аксесуари та комплектуючі,
Pordenone Fiere
Pordenone 
Italy
www.exposicam.it

SPAZIOCASA (раз на рік)
Меблі, домашній текстиль, аксесуари та 
комплектуючі
Fiera di Vicenza
Vicenza 
Italy
www.spaziocasafiera.it

TENDENCE PRAGUE (раз на рік)
Меблі, декор та інтер’єр 
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.itendence.cz

VIVONS MAISON (раз на рік)
Меблі та декор
Parc des expositions de Bordeaux-Lac
Bordeaux 
France
www.vivonsmaison.com

WOHNEN & INTERIEUR-MESSE (раз на рік)
Інтер'єр, дизайн, меблі, кухня, оббивки та матраци 
Messezentrum Wien (Vienna Exhibition Centre)
Vienna
Austria
www.wohnen-interieur.at

WOHNIDEEN & LIFESTYLE (раз на рік)
Меблі, дизайн та інтер’єр 
HanseMesse Rostock
Rostock 
Germany
www.messe-und-stadthalle.de





Розділ III:  
ЖИРИ ТА ОЛІЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО 
ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; 
ГОТОВІ ХАРЧОВІ ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО 
АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

15 Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові хар-
чові жири; воски тваринного або рослинного походження
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Група 15.  
ЖИРИ ТА ОЛІЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО 
ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; 
ГОТОВІ ХАРЧОВІ ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО 
АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
15.01 Жир свинячий (включаючи лярд) і жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503

15.02 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503

15.03 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) і тваринне масло, неемульгованi, 
незмiшанi, не приготовленi iншим чином

15.04 Жири і масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх 
хiмiчного складу

15.05 овняний жир (жиропіт) і жирові речовини, отримувані з нього (включаючи ланолін)

15.06 Інші твариннi жири і масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу

15.07 Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу

15.08 Олiя арахiсова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу

15.09 Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу

15.10 Інші олiї та їх фракцiї, виробленi виключно з маслин, або оливок, рафiнованi або нерафiнованi, але без 
змiни їх хiмiчного складу, і сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509

15.11 Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу

15.12 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх 
хiмiчного складу

15.13 Олiї кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без 
змiни їх хiмiчного складу

15.14 Олiї свиріпова, рiпакова або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного 
складу

15.15 Iншi нелеткі жири і олiї рослинні (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або 
нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу

15.16
Жири, масла і олії, твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, 
iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не піддані 
подальшiй обробцi

15.17 Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних і рослинних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм 
харчових жирiв, масел чи олій та їх фракцiй товарної позицiї 1516

15.18

Жири, масла і олії твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфуровані, окисле-
ні струменем повiтря, полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в інертному газі або хімічно модифіковані 
іншим способом, крiм продуктiв товарної позицiї 1516; нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних або 
рослинних жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, в іншому місці не за-
значені

[15.19]

15.20 Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг

15.21 Воски рослиннi (крiм триглiцеридiв), вiск бджолиний, воски інших комах і спермацет, рафiнованi чи 
нерафiнованi або забарвлені чи незабарвлені

15.22 Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС жирів та олій тваринного або рослинного походжен-
ня; продуктів їх розщеплення; готових харчових жирів; воску тваринного або рослинного походження за пері-
од 2012-2014 років склав €573 млн, зростаючи в середньому на 8% на рік.  Для ЄС це становило 6% від серед-
ньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 15 за згаданий період, що склало €9 млрд.  

Експорт з України до ЄС
Група 15 (€ млн)

Частка Групи 15 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до ЄС 
Група 15 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 15 (%)
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CHAPTER 15: ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND 
THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; 

ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 
 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible 
fats; animal or vegetable waxes between 2012 and 2014 amounted to €573mn, growing by an average of  8% per annum 
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1512  ОЛIЇ СОНЯШНИКОВА, САФЛОРОВА АБО БАВОВНЯНА ТА ЇХ ФРАКЦIЇ, РАФIНОВАНI АБО НЕРАФIНОВАНI, АЛЕ БЕЗ 
ЗМIНИ ЇХ ХIМIЧНОГО СКЛАДУ

1507  ОЛIЯ СОЄВА ТА ЇЇ ФРАКЦIЇ, РАФIНОВАНI АБО НЕРАФIНОВАНI, АЛЕ БЕЗ ЗМIНИ ЇХ ХIМIЧНОГО СКЛАДУ
1514  ОЛIЇ СВИРІПОВА, РIПАКОВА АБО ГIРЧИЧНА ТА ЇХ ФРАКЦIЇ, РАФIНОВАНI АБО НЕРАФIНОВАНI, АЛЕ БЕЗ ЗМIНИ ЇХ 

ХIМIЧНОГО СКЛАДУ
1515  IНШI НЕЛЕТКІ ЖИРИ І ОЛIЇ РОСЛИННІ (ВКЛЮЧАЮЧИ ДЖОДЖОБОВУ ОЛIЮ) ТА ЇХ ФРАКЦIЇ, РАФIНОВАНI АБО 

НЕРАФIНОВАНI, АЛЕ БЕЗ ЗМIНИ ЇХ ХIМIЧНОГО СКЛАДУ
1518  ЖИРИ, МАСЛА І ОЛІЇ ТВАРИННI АБО РОСЛИННI ТА ЇХ ФРАКЦIЇ, ВАРЕНI, ОКИСЛЕНI, ЗНЕВОДНЕНI, СУЛЬФУРОВАНІ, 

ОКИСЛЕНІ СТРУМЕНЕМ ПОВIТРЯ, ПОЛІМЕРИЗОВАНІ НАГРІВАННЯМ У ВАКУУМІ ЧИ В ІНЕРТНОМУ ГАЗІ АБО ХІМІЧ-
НО МОДИФІКОВАНІ ІНШИМ СПОСОБОМ, КРIМ ПРОДУКТIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 1516; НЕХАРЧОВI СУМIШI АБО ПРО-
ДУКТИ З ТВАРИННИХ АБО РОСЛИННИХ ЖИРIВ, МАСЕЛ ТА ОЛIЙ АБО ФРАКЦIЙ РIЗНИХ ЖИРIВ, МАСЕЛ ЧИ ОЛIЙ ЦIЄЇ 
ГРУПИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 32 види продукції Групи 15  (на рівні 6 знаків), що склало  99,9% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

151211 Олiї соняшникова або сафлорова та їх фракції, сирі 483 255 918 84,33%
150710 Олiя сира, рафiнована гiдратацiєю або нерафiнована 37 826 888 6,60%
151411 Олії свиріпова або ріпакова з низьким вмістом ерукової кис-

лоти та їх фракції, сира 
25 917 417 4,52%

151219 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, 
рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного скла-
ду

22 697 247 3,96%

150790 Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без 
змiни їх хiмiчного складу

1 582 364 0,28%

151800 Жири, масла і олії твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, 
окисленi, зневодненi, сульфуровані, окислені струменем 
повiтря, полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в інерт-
ному газі або хімічно модифіковані іншим способом, крiм 
продуктiв товарної позицiї 1516; нехарчовi сумiшi або про-
дукти з тваринних або рослинних жирiв, масел та олiй або 
фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, в іншому місці 
не зазначені

363 071 0,06%

151710 Маргарин, за винятком рiдкого маргарину 290 904 0,05%
151590 Iншi нелеткі жири і олiї рослинні (включаючи джоджобову 

олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без 
змiни їх хiмiчного складу

266 039 0,05%

150210 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру 
товарної позицiї 1503

161 969 0,03%

151190 Олія пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але 
без змiни їх хiмiчного складу

124 456 0,02%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  

В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 15 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

150210 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної 
позицiї 1503

Вільна 0 0%

150710 Олiя сира, рафiнована гiдратацiєю або нерафiнована
1507 10 10 -- Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва 

продуктiв харчування
3,2% 0 0%

1507 10 90 -- Іншi 6,4% 0 0%
150790 Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу

1507 90 10 -- Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва 
продуктiв харчування

5,1% 0 0%

1507 90 90 -- Іншi 9,6% 0 0%
151190 Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу

1511 90 11 --- У первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8% 0 0%
1511 90 19 --- Інші 10,9% 0 0%
1511 90 91 --- Для технiчного або промислового використання, крiм виробни-

цтва продуктiв харчування
5,1% 0 0%

1511 90 99 --- Інші 9% 0 0%
151211 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi 

або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1512 11 10 --- Для технiчного або промислового використання, крiм виробни-

цтва продуктiв харчування
3,2% 0 0%

1512 11 91 ---- Соняшникова 6,4% 0 0%
1512 11 99 ---- Сафлорова 6,4% 0 0%

151219 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх 
хiмiчного складу

1512 19 10 --- Для технiчного або промислового використання, крiм виробни-
цтва продуктiв харчування

5,1% 0 0%

1512 19 90 --- Інші 9,6% 0 0%

151411 Олії свиріпова або ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти та їх фракції, сира
1514 11 10 --- Для технiчного або промислового використання, крiм виробни-

цтва продуктiв харчування
3,2% 0 0%

1514 11 90 --- Інша 6,4% 0 0%

151590 Iншi нелеткі жири і олiї рослинні (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, 
але без змiни їх хiмiчного складу
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

1515 90 11 -- Олiя тунгова; олiя джоджобова, ойтикова; вiск з мирта та японський 
віск; їх фракції

Вільна 0 0%

1515 90 21 ---- Для технiчного або промислового використання, крiм виробни-
цтва продуктiв харчування

Вільна 0 0%

1515 90 29 ---- Інша 6,4%
1515 90 31 ---- Для технiчного або промислового використання, крiм виробни-

цтва продуктiв харчування
Вільна 0 0%

1515 90 39 ---- Іншi 9,6% 0 0%
1515 90 40 ---- Для технiчного або промислового використання, крiм виробни-

цтва продуктiв харчування
3,2% 0 0%

1515 90 51 ----- Твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8% 0 0%
1515 90 59 ----- Твердi, в iншій упаковці; рiдкi 6,4% 0 0%
1515 90 60 ---- Для технiчного або промислового використання, крiм виробни-

цтва продуктiв харчування
5,1% 0 0%

1515 90 91 ----- Твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8% 0 0%
1515 90 99 ----- Твердi, в iншій упаковці; рiдкi 9,6% 0 0%

151710 Маргарин, за винятком рiдкого маргарину
1517 10 10 -- З вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.% 8,3+28,4

€/100 кг/
нетто

0 0%

1517 10 90 -- Інший 16% 0 0%
151800 Жири, масла і олії твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфуровані, окислені 

струменем повiтря, полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в інертному газі або хімічно модифіковані 
іншим способом, крiм продуктiв товарної позицiї 1516; нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних або рос-
линних жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, в іншому місці не зазначені

1518 00 10 - Лiноксин 7,7% 0 0%
1518 00 31 -- Сира 3,2% 0 0%
1518 00 39 -- Інша 5,1% 0 0%
1518 00 91 -- жири, масла і олії твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, 

окисленi, зневодненi, сульфуровані, окислені струменем повiтря, по-
лімеризовані нагріванням у вакуумі або в інертному газі або хімічно 
модифіковані іншим способом, за винятком включених до товарної 
позицiї 1516

7,7% 0 0%

1518 00 95 --- Нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирів, ма-
сел i олій та їх фракцiй

2% 0 0%

1518 00 99 --- Іншi 7,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження     
Не застосовується. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 15.

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для 
матеріалів іншого походження, які набувають статусу 
товарів, що походять з певної країни

1502 Жири великої рогатої худоби, баранів та овець, 
інші ніж у заголовку 1503 

- Жири з кісток або відходів 

- Інші 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім 
матеріалів заголовків 0201, 0202, 0204 чи 0206 або кісток 
заголовку 0506 
Виробництво, у якому усі матеріали Групи 2 є виробленими 
цілком в даній країні 

1507-
1515

Рослинні олії та їх складові частини: 
- Соєва, арахісова, пальмова, пальмоядрова, тун-
гова та ойтикова олії, олія з копри та бабасу, рос-
линний віск та японський віск, фракції олії хохоби 
та олій промислового призначення, але не для ви-
робництва тих харчових продуктів, що призначені 
для споживання людиною 

- Тверді фракції, окрім таких для олії хохоби 

- Інші 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім ма-
теріалів даного товару 

Виробництво з інших матеріалів заголовків 1507 - 1515 

Виробництво, у якому усі рослинні матеріали є вироблени-
ми цілком в даній країні 

1517 Маргарин, їстівні суміші або приготовляння з 
тваринних чи рослинних жирів або олії чи фракції 
різноманітних жирів та олій цієї Групи, але ті, що 
не є їстівними жирами чи оліями або фракціями 
даних олій заголовку 1516 

Виробництво, у якому: 
- усі матеріали Груп 2 і 4 є виробленими цілком в даній кра-
їні і - усі рослинні матеріали є виробленими цілком в даній 
країні. Однак можливе використання матеріалів із заголо-
вків 1507, 1508, 1511 і 1513 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах Групи 15 : Жири та олії 
тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або 
рослинного походження, при експорті в Європейський Союз.14

1. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах для людського споживання

2. Контроль за продуктами тваринного походження для людського споживання

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

4. Маркування харчових продуктів

5. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

1. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для споживання людьми тваринних 
продуктів дозволяється тільки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних 
контролювати наявність хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах і продуктах тваринного походження.

Ця вимога стосується таких товарів: велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні, домашня птиця, аквакульту-
ра, молоко, яйця, кролятина, впольована або вирощена дичина і мед.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Постанова Європейського Парламенту – Regulatіon (EC) No 470/2009 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) – окреслює правила та процедури для визначення:

1. дозволеної в їжі тваринного походження максимальної залишкової концентрації активної фармакологічної ре-
човини (Maxіmum Resіdue Lіmіts – MRLs). Максимальні залишкові концентрації зазначені в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010 (OJ L-15 2 0/01/2010) (CELEX 32010R0037)

2. залишкового вмісту деяких активних фармакологічних речовин, для яких не встановлено максимальні залишко-
ві концентрації (т. з. опорна точка дії (Reference Poіnt for Actіon, RPA).

Вантажі харчових продуктів тваринного походження (імпортовані з третьої країни чи вироблені в ЄС) не можуть , за 
законом потрапити на ринок ЄС і будуть відхилені, якщо:

-
ведені в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 37/2010);

-
цію в ЄС не встановлено (тобто не зазначено в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 
37/2010);

-
ристання в ЄС для тварин харчового призначення (зазначених у таблиці 2 в Додатку до постанови Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010) і їх нинішня концентрація перевищує мінімальну граничну норму, т. зв. «Mіnіmum 
Requіred Performance Lіmіt» (MRPL), якщо її встановлено (наприклад, для хлорамфенікола або нітрофуранів);

20/01/2010) (CELEX 31996L0022), були використані такі речовини:
o стильбени або тиреостатики для будь-яких потреб
o бета-агоністи (стероїдні гормони) для прискорення росту
o естрадіол для терапевтичних чи зоотехнічних потреб.

Треті країни, що бажають експортувати в ЄС харчі тваринного походження, повинні подати в служби Комісії річ-
ний план моніторингу вмісту залишків у цих продуктах. Після того, як Комісія затверджує план, країна потрапляє 
до переліку в документі Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (CELEX 32011D0163). Включення до «списку залиш-
ків» – передумова експорту в ЄС харчів тваринного походження. Застосовуються також вимоги щодо охорони 
здоров’я людей і тварин.

14  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи
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При ввезенні в ЄС, з партій може здійснюватися відбирання та аналіз зразків на залишки в національних контр-
ольних лабораторіях держав-членів. Умови такого відбирання й аналізу зразків описані в постанові Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).

Сайт Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів подає специ-
фічну інформацію про вимоги щодо вмісту залишків у деяких тваринах харчового призначення та продуктах, 
які з них походять:

-
вин у меді

Законодавство

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

theіr classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 
32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of beta-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

2. Контроль за продуктами тваринного походження для людського 
споживання 
Імпорт продуктів тваринного походження, призначених для людського споживання, підлягає вимогам щодо охо-
рони здоров’я людей і тварин, призначених запобігти перенесенню хвороб серед людей і худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Умови щодо охорони здоров’я людей і худоби включають насамперед:
-

го походження відповідно до постанов: Regulatіon (EC) N o 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and 
of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0852);

32002L0099);

(EC) No 10 99/2009 (OJ L-303 18/11/2009) (CELEX 32009R1099);
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(EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

-
нови: Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935).

Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG 
SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо здоров’я людей 
і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових продуктів і ветеринарії. 
Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цієї конкретної категорії продуктів. 
Цей список включають до законодавства ЄС. Схвалені підприємства: на додачу до затвердження країни, більшість 
продуктів тваринного походження можна імпортувати в ЄС тільки, якщо вони були відправлені з, отримані або при-
готовлені на підприємствах (бойні, обробні та переробні підприємства тощо), які входять до переліку, затвердженого 
Генеральним директоратом з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG SANCO). Ветеринарний сертифікат: 
імпорт продуктів тваринного походження в ЄС повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний упо-
вноваженим ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, який засвідчує, що відповідні продукти 
придатні для експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від категорії про-
дуктів, породи тварин, та / або спеціальних вимог для цих конкретних продуктів. Контроль за здоров’ям: після при-
буття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою відповідно до положень 
директиви: Councіl Dіrectіve 97/78/EC (OJ L-24 30/01/1998) (CELEX 31997L0078). Відповідно до процедури, визначеній 
постановою Commіssіon Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), результати інспекції 
мають бути відображені в загальному ветеринарному документі доступу (Common Veterіnary Entry Document, CVED 
Anіmals).

Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, включе-
ної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сертифіка-
тами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена. До-
тримання цих вимог тісно пов’язане з виконанням певних умов, спрямованих на захист здоров’я людей і тварин.

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

for Trіchіnella іn meat (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2075)
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of the European Parlіament and of the Councіl as regards specіal guarantees concernіng salmonella for 
consіgnments to Fіnland and Sweden of certaіn meat and eggs (OJ L-271 15/10/2005) (CELEX 32005R1688)

governіng trade іn and іmports іnto the Communіty of products not subject to the saіd requіrements laіd down 
іn specіfіc Communіty rules referred to іn Annex A (І) to Dіrectіve 89/662/EEC and, as regards pathogens, to 
Dіrectіve 90/425/EEC (OJ L-62 15/03/1993) (CELEX 31992L0118)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)

delіverіes of raw mіlk to processіng establіshments and the processіng of thіs raw mіlk іn Romanіa wіth regard 
to the requіrements of Regulatіon (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of Councіl 
(OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 32007D0027)

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.



522 МАКРОПЕДІЯ

Законодавство

32002R0178)

4. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:
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Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

5. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);
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(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).

Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.

3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-

тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.
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Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)
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and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European Parlіament 
and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 06 (OJ L-157 
08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори
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colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)
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sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)

Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and food 
of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for the 
organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from Regulatіon 
(EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) N853/2004 and 
(EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of European Candle Makers (EACM) 
Європейська Асоціація виробників свічок 
142, Avenue Jules Bordet
1140 Brussels
Belgium
+32 2 761 1654
+32 2 761 1699
europecandles.org

European Biomass Industry Association (EUBIA)
Європейська Асоціація промисловості біомаси
Scotland House
Rond-Point Schuman 6
1040 Brussels,
 Belgium
+32 (0) 2 282 84 40
www.eubia.org

European Association Representing the Trade in 
cereals, rice, feedstuffs, oilseeds, olive oil, oils and 
fats and agrosupply (COCERAL) 
Європейська торгова Асоціація круп, рису, кормів, 
олійних культур, оливкової олії, масла та жирів 
Rue du Trône 98, 4th Floor
1050 Brussels
Belgium
+32 (0) 2 / 502 08 08
+32 (0) 2 / 502 60 30
 www.coceral.com

European Animal Fat Processors Association 
(EFPRA)
Європейська Асоціація переробки тваринних жирів
Blvd Baudoin 18 (Bte 4)
B-1000 Brussel
Belgium
+32 2 203 5141
+32 2 203 3244
www.efpra.eu

European Vegetable Protein Federation (EUVEPRO)
Європейська Федерація рослинного білку
Avenue Jules Bordet 142
B-1140 Brussels
+32 2 761 16 50
+32 2 761 16 99
www.euvepro.eu

European Candle Association (ECA) 
Європейська Асоціація свічок 
Heinestr. 169
D-70597 Stuttgart
+49 711 97658-0
+49 711 97658-30
www.eca-candles.com

European Chemical Industry Council (CEFIC) 
Європейська Рада хімічної промисловості
Cefic - Avenue E. van Nieuwenhuyse, 
4 box 1 - 1160 Brussels - Belgium
+ 32 2 676 72 11 
+ 32 2 676 73 00
www.cefic.org

Federation Representing the European Vegetable 
Oil and Proteinmeal Industry in Europe (FEDIOL) 
Європейська Федерація промисловості рослинного 
масла і білкового шроту
Our Secretariat is located in Brussels
168, Avenue de Tervuren (box 12) - 5th floor
B - 1150 – Brussels
+32 (0)2 771 53 30
+32 (0)2 771 38 17
www.fediol.be

European Oleochemicals and Allied Products Group 
(APAG) 
Європейська Асоціація оліє-хімічної промисловості і 
суміжних продуктів 
Av. E. Van Nieuwenhuyse 4 / box 1
B - 1160 Brussels
+32 2 676 73 47
www.apag.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ANUGA  (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne 
Cologne 
Germany
www.anuga.de

ENOLITECH (раз на рік)
Технології в області виноградарства. Технологія та 
виробництво оливкової олії 
Verona Exhibition Centre
Verona 
Italy
www.enolitech.com

ELEOTECHNIA (раз на рік)
Оливки та оливкова олія
Modern Olympic Facilities - Former Airport Helliniko
Athens 
Greece
www.eleotexnia.gr
 
FI EUROPE & NI (раз на 2 роки)
Продукти харчування та інгредієнти 
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.figlobal.com

FOOD-ING INTERNATIONAL (раз на рік)
Продукти харчування і напої, інгредієнти для 
галузей харчової промисловості, алкогольних та 
безалкогольних напоїв 
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.fooding.pro

FOODTECH PLOVDIV (раз на рік)
Продукти харчування
International Fair Plovdiv
Plovdiv 
Bulgaria
www.fair.bg

International Food Exhibition (річна)
Продукти харчування та напої 
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

INTRAFOOD (раз на 2 роки)
Продукти харчування та інгредієнти 
Kortrijk Xpo
Kortrijk 
Belgium
www.intrafood.be

NATURAL INGREDIENTS (раз на 2 роки)
Натуральні інгредієнти для напівфабрикатів  та 
готової продукції
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany
www.figlobal.com

OLEOMAQ (раз на 2 роки)
Олія, обладнання та пакування
Feria de Zaragoza
Zaragoza 
Spain
www.feriazaragoza.com

OLEOTEC (раз на 2 роки)
Оливко-вирощування обладнання та техніки
Feria de Zaragoza
Zaragoza 
Spain
www.feriazaragoza.com

OLIOCAPITALE (раз на рік)
Якість оливкової олії 
Stazione Marittima
Trieste 
Italy
www.oliocapitale.it

OILS+FATS (раз на 2 роки)
Виробництво та переробка олій та жирів з 
відновлюваних джерел сировини
M,O,C,
Munich 
Germany
www.oils-and-fats.com

SOLIDS ANTWERPEN (раз на 2 роки)
Продукти харчування та напої, хімікати, 
косметика, корма для тварин 
Bouwcentrum Antwerpen
Antwerpen 
Belgium
www.easyfairs.com
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SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість 
those involved in the food industry 
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.sialparis.fr

HEALTH INGREDIENTS EUROPE (раз на 2 роки)
Продукти харчування та інгредієнти 
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany 
www.rai.nl





Розділ IV: ГОТОВІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ; 
АЛКОГОЛЬНІ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ І ОЦЕТ; 
ТЮТЮН ТА ЙОГО ЗАМІННИКИ

16 Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхре-
бетних

17 Цукор і кондитерські вироби з цукру 
18 Какао та продукти з нього
19 Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кон-

дитерські вироби
20 Продукти переробки  овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин
21 Різні харчові продукти
22 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет
23 Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин
24 Тютюн та промислові замінники тютюну
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Група 16.  
ГОТОВІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ З М’ЯСА, РИБИ 
АБО РАКОПОДІБНИХ, МОЛЮСКІВ АБО ІНШИХ ВОДЯНИХ 
БЕЗХРЕБЕТНИХ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
16.01 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м’яса, м’ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, 

виготовленi на основi цих виробiв

16.02 Іншi готовi чи консервованi продукти з м’яса, м’ясних субпродуктiв або кровi

16.03 Екстракти та соки з м’яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних

16.04 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб

16.05 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС готових харчових продуктів з м'яса, риби або ракопо-
дібних, молюсків або інших водяних безхребетних за період 2012-2014 років склав €0,56 млн, зростаючи в се-
редньому на 873% на рік.  Для ЄС це становило 0,01% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього сві-
ту) продукції Групи 16 за згаданий період, що склало €5,6 млрд.  

Експорт з України до ЄС
Група 16 (€ млн)

Частка Групи 16 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 16 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 16 (%)

1602  ІНШI ГОТОВI ЧИ КОНСЕРВОВАНI ПРОДУКТИ З М’ЯСА, М’ЯСНИХ СУБПРОДУКТIВ АБО КРОВI
1604  ГОТОВА АБО КОНСЕРВОВАНА РИБА; IКРА ОСЕТРОВИХ (ЧОРНА IКРА) ТА IКРА IНШИХ РИБ
1605  ГОТОВI АБО КОНСЕРВОВАНI РАКОПОДIБНI, МОЛЮСКИ ТА IНШI ВОДЯНI БЕЗХРЕБЕТНI

 

 

CHAPTER 16: PREPARATIONS  OF  MEAT,  OF  FISH  OR  OF  
CRUSTACEANS,  MOLLUSCS  OR  OTHER  AQUATIC   

INVERTEBRATES 

Ukraine’s current trade with EU 
                                             

                                     
                                 
   

 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 16 (€ mn) Share of Chapter 16 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 16 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 16 (%) 
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ПРОДУКТИ…
<0,00%
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CHAPTER 16: PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF 
CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC 

INVERTEBRATES 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of live preparations  of  meat,  of  fish  or  of  crustaceans,  molluscs  or  
other    aquatic      invertebrates  2012  and  2014  amounted  to  €0,56mn,  growing  by  an  average  of  873% 
per annum  over  the  period.  This  represents  0,01%  of  the EU’s €5,6bn  average  worldwide  imports  of 
these products over this period. 

 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 16 (€ mn) Share of Chapter 16 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 16 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 16 (%) 
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8,75%

85 ELECTRICAL 
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EQUIPMENT AND 
PARTS THEREOF

7,13%

16 PREPARATIONS  OF  
MEAT,  OF  FISH  OR  
OF  CRUSTACEANS,  

MOLLUSCS  OR  
OTHER  AQUATIC   
INVERTEBRATES.

<0,00%
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1602 PREPARED OR PRESERVED MEAT, OFFAL OR BLOOD (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, AND MEAT EXTRACTS AND JUICES)
1604 PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS
1605 CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED (EXCL. SMOKED) 

  
Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 16 

 Ukraine exports 12 products of Chapter 16 at a 6 digit customs code level. The following top 10 products 
represent 99,9% of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€ ) 

% of total 
Chapter Exports 

160232  MEAT OR OFFAL OF FOWLS OF THE SPECIES  GALLUS DOMESTICUS , 
PREPARED OR PRESERVED (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, 
FINELY HOMOGENISED PREPARATIONS PUT UP FOR RETAIL SALE AS 
INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS OF A NET 
WEIGHT OF <= 250 G, PREPARATIONS OF LIVER AND MEAT EXTRACTS 
AND JUICES) 

457 332  81,46% 

160419  PREPARED OR PRESERVED FISH, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED, 
MERELY SMOKED, AND SALMON, HERRINGS, SARDINES, SARDINELLA, 
BRISLING OR SPRATS, TUNAS, SKIPJACK, BONITO  SARDA SPP. , 
MACKEREL, ANCHOVIES AND EELS) 

30 515  5,44% 

160510  CRAB, PREPARED OR PRESERVED  28 903  5,15% 

160432  CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS  19 777  3,52% 

160249  PREPARED OR PRESERVED MEAT AND OFFAL OF SWINE, INCL. 
MIXTURES (EXCL. HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, SAUSAGES 
AND SIMILAR PRODUCTS, FINELY HOMOGENISED PREPARATIONS PUT 
UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSE, IN 
CONTAINERS OF A NET WEIGHT OF <= 250 G, PREPARATIONS OF LIVER 
AND MEAT EXTRACTS AND JUICES) 

6 255  1,11% 

160420  PREPARED OR PRESERVED FISH (EXCL. WHOLE OR IN PIECES)  6 193  1,10% 

160411  PREPARED OR PRESERVED SALMON, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. 
MINCED) 

6 113  1,09% 

160250  PREPARED OR PRESERVED MEAT OR OFFAL OF BOVINE ANIMALS 
(EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, FINELY HOMOGENISED 
PREPARATIONS PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR 
DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS OF A NET WEIGHT OF <= 250 G, 
PREPARATIONS OF LIVER AND MEAT EXTRACTS AND JUICES) 

3 350  0,60% 

160553  MUSSELS, PREPARED OR PRESERVED (EXCL. SMOKED)  2 592  0,46% 

1602 ІНШI ГОТОВI ЧИ 
КОНСЕРВОВАНI…

83,17%

1604 ГОТОВА 
АБО 

КОНСЕРВОВАНА 
РИБА…
11,15%

1605 ГОТОВI АБО 
КОНСЕРВОВАНI 
РАКОПОДIБНI…

5,68%

ІНШI
4,38%

НІДЕРЛАНДИ
74,82%

НІМЕЧЧИНА 
10,47%

ІСПАНІЯ
5,15%

ФРАНЦІЯ
2,62%

ЛАТВІЯ
2,56%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 12 видів продукції Групи 16  (на рівні 6 знаків), що склало  99,9% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

160232 Іншi готовi чи консервованi продукти з м’яса, м’ясних 
субпродуктiв або кровi,з курей свійських (Gallus domesticus), 
якi мiстять 57 мас.% або бiльше м’яса чи субпродуктiв 
свiйської птицi:

457 332 81,46%

160419 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та 
iкра iнших риб, інші

30 515 5,44%

160510 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi 
безхребетнi, краби

28 903 5,15%

160432 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) 
та iкра iнших риб, якi мiстять 57 мас.% або бiльше м’яса чи 
субпродуктiв свiйської птицi

19 777 3,52%

160249 Іншi готовi чи консервованi продукти з м’яса, м’ясних 
субпродуктiв або кровi, якi мiстять 80 мас.% або бiльше м’яса 
чи м’ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири 
будь-якого виду або походження

6 255 1,11%

160420 Інша риба готова або консервована 6 193 1,10%
160411 Риба цiла або шматками, але не фарширована, лосось 6 113 1,09%
160250 Іншi готовi чи консервованi продукти з м’яса, м’ясних 

субпродуктiв або кровi, з великої рогатої худоби
3 350 0,60%

160553 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi 
безхребетнi

2 592 0,46%

160540 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi 
безхребетнi, Іншi ракоподiбнi

378 0,07%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 16 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

160232 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб, якi мiстять 57 мас.% або 
бiльше м’яса чи субпродуктiв свiйської птицi

1602 32 11 ---- Сирі 86,7 €/100 
кг/нетто

ТК 0 або 86,7 
€/100 кг/
нетто

1602 32 19 ---- Інші 102,4 €/100 
кг/нетто

ТК 0 або 102,4 
€/100 кг/
нетто

1602 32 30 --- Якi мiстять 25 мас.% або бiльше, але менш як 57 мас.% м’яса чи 
субпродуктiв свiйської птицi

10,9% ТК 0 або 
10,9%

1602 32 90 --- Інші 10,9% ТК 0 або 
10,9%

160249 Іншi готовi чи консервованi продукти з м’яса, м’ясних субпродуктiв або кровi, якi мiстять 80 мас.% або 
бiльше м’яса чи м’ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження

1602 49 11 ----- Фiлейнi частини (за винятком шийних частин) та їх вiдруби, 
включаючи сумiшi фiлейних частин або окостiв

156,8 €/100 
кг/нетто

0 0%

1602 49 13 ----- Шийнi частини та їх вiдруби, включаючи сумiшi шийних i лопат-
кових частин

129,3 €/100 
кг/нетто

0 0%

1602 49 15 ----- Іншi сумiшi, що мiстять окости, лопаткові частини, філейні час-
тини або шийні частини та їх вiдруби

129,3 €/100 
кг/нетто

0 0%

1602 49 19 ----- Іншi 85,7 €/100 
кг/нетто

0 0%

1602 49 30 ---- Якi мiстять 40 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% м’яса або 
м’ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого 
виду або походження

75 €/100 кг/
нетто

0 0%

1602 49 50 ---- Якi мiстять менш як 40 мас.% м’яса чи м’ясних субпродуктiв 
будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походжен-
ня

54,3 €/100 
кг/нетто

0 0%

1602 49 90 --- Іншi 10,9% 0 0%
160250 Іншi готовi чи консервованi продукти з м’яса, м’ясних субпродуктiв або кровi, з великої рогатої худоби

1602 50 10 -- Сирi; сумiшi м’яса або м’ясних субпродуктiв варених i м’яса або 
м’ясних субпродуктiв сирих

303,4 €/100 
кг/нетто

0 0%

1602 50 31 --- Солонина (Corned beef ) 16,6% 0 0%
1602 50 95 --- Іншi 16,6% 0 0%

160411 Риба цiла або шматками, але не фарширована, лосось 5,5% 0 0%
160419 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб, інші

1604 19 10 --- Лососевi, крiм лосося 7% 3 4,7%
--- Риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthуnnus (Katsuwonus) pelamis):
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

1604 19 31 ---- Філе, або “балик” 24% 3 16%
1604 19 39 ---- Іншi 24% 3 16%
1604 19 50 --- Однокольоровий боніто (Оrcynopsis unicolor) 12,5% 3 8,3%
1604 19 91 - Фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не сма-

жене в олiї, морожене
7,5% 3 5%

1604 19 92 ----- Трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 20% 3 13,3%
1604 19 93 ----- Сайда (Pollachaius virens) 20% 3 13,3%
1604 19 94 ----- Мерлуза (Merluccius spp.) і морський минь Urophycis spp.) 20% 3 13,3%
1604 19 95 ----- Минтай (Theragra chalcogramma) i срiбляста сайда (Pollachius 

pollachius)
20% 3 13,3%

1604 19 98 ----- Інші 20% 3 13,3%
160420 Інша риба готова або консервована

1604 20 05 --- З лосося 20% 3 13,3%
1604 20 10 --- З лососевих, крiм лосося 5,5% 3 3,7%
1604 20 30 --- З анчоусiв 7% 3 4,7%
1604 20 40 --- Із сардин, пеламiди, скумбрії звичайної, або європейської 

(Scomber scombrus), скумбрії японської, або східної (Scomber 
japonicus), та однокольорового боніто (Оrcynopsis unicolor)

25% 3 16,7%

1604 20 50 --- З тунця, скiпджека, або тунця смугастого, та iнших риб роду 
Euthynnus

25% 3 16,7%

1604 20 70 --- З інших риб 24% 3 16%
1604 20 90 --- З лосося 14% 3 9,3%
1605 10 00 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi 

безхребетнi, краби
8% 3 5,3%

1605 40 00 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi 
безхребетнi, Іншi ракоподiбнi

20% 3 13,3%

Тарифні квоти та інші обмеження     
Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 16. 

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
 М'ясо птиці та напівфабрикати з м'яса 
птиці 

1602 31 (11-19-30-90)
1602 32 (11-19-30-90)
1602 39 (21)

16 000 тонн/рік з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 20 000 тонн/рік
+ 20 000 тонн/рік  (0207 12 (10-90))

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

-  Виробництво з тварин, вказаних у Групі 1 та/або

 -  у якому усі матеріали Групи 3 є виробленими цілком в даній країні

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 16 : Готові харчо-
ві продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних, при експорті в Євро-
пейський Союз.15

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
2. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах для людського споживання
3. Контроль за продуктами тваринного походження для людського споживання
4. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів
5. Маркування харчових продуктів
6. CІTES - Захист загрожених видів
7. Контроль за рибопродуктами, призначеними для людського споживання
8. Контроль за продуктами тваринного походження, не призначеними для людського споживання
9. Контролювання нелегального вилову риби

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількостях, 
які могли б загрожувати здоров’ю людини. Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, 
м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продукти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування 
або також внаслідок забруднення довкілля. Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 
315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 
31993R0315) – регулює в ЄС вміст забруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються 
на ринку ЄС, повинні містити не більше забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.

15  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи
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Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для споживання людьми тваринних 
продуктів дозволяється тільки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних 
контролювати наявність хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах і продуктах тваринного походження.

Ця вимога стосується таких товарів: велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні, домашня птиця, аквакульту-
ра, молоко, яйця, кролятина, впольована або вирощена дичина і мед.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Постанова Європейського Парламенту – Regulatіon (EC) No 470/2009 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) – окреслює правила та процедури для визначення:

1. дозволеної в їжі тваринного походження максимальної залишкової концентрації активної фармакологічної ре-
човини (Maxіmum Resіdue Lіmіts – MRLs). Максимальні залишкові концентрації зазначені в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010 (OJ L-15 2 0/01/2010) (CELEX 32010R0037)

2. залишкового вмісту деяких активних фармакологічних речовин, для яких не встановлено максимальні залишко-
ві концентрації (т. з. опорна точка дії (Reference Poіnt for Actіon, RPA).

Вантажі харчових продуктів тваринного походження (імпортовані з третьої країни чи вироблені в ЄС) не можуть , за 
законом потрапити на ринок ЄС і будуть відхилені, якщо:

-
ведені в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 37/2010);

-
цію в ЄС не встановлено (тобто не зазначено в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 
37/2010);

-
ристання в ЄС для тварин харчового призначення (зазначених у таблиці 2 в Додатку до постанови Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010) і їх нинішня концентрація перевищує мінімальну граничну норму, т. зв. «Mіnіmum 
Requіred Performance Lіmіt» (MRPL), якщо її встановлено (наприклад, для хлорамфенікола або нітрофуранів);

20/01/2010) (CELEX 31996L0022), були використані такі речовини:
o стильбени або тиреостатики для будь-яких потреб
o бета-агоністи (стероїдні гормони) для прискорення росту
o естрадіол для терапевтичних чи зоотехнічних потреб.

Треті країни, що бажають експортувати в ЄС харчі тваринного походження, повинні подати в служби Комісії річ-
ний план моніторингу вмісту залишків у цих продуктах. Після того, як Комісія затверджує план, країна потрапляє 
до переліку в документі Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (CELEX 32011D0163). Включення до «списку залиш-
ків» – передумова експорту в ЄС харчів тваринного походження. Застосовуються також вимоги щодо охорони 
здоров’я людей і тварин.
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При ввезенні в ЄС, з партій може здійснюватися відбирання та аналіз зразків на залишки в національних контр-
ольних лабораторіях держав-членів. Умови такого відбирання й аналізу зразків описані в постанові Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).

Сайт Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів подає специ-
фічну інформацію про вимоги щодо вмісту залишків у деяких тваринах харчового призначення та продуктах, 
які з них походять:

-
вин у меді

Законодавство

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

theіr classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 
32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of beta-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

3. Контроль за продуктами тваринного походження для людського 
споживання 
Імпорт продуктів тваринного походження, призначених для людського споживання, підлягає вимогам щодо охо-
рони здоров’я людей і тварин, призначених запобігти перенесенню хвороб серед людей і худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Умови щодо охорони здоров’я людей і худоби включають насамперед:
-

го походження відповідно до постанов: Regulatіon (EC) N o 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and 
of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0852);

32002L0099);

(EC) No 10 99/2009 (OJ L-303 18/11/2009) (CELEX 32009R1099);
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(EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

-
нови: Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935).

Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG 
SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо здоров’я людей 
і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових продуктів і ветеринарії. 
Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цієї конкретної категорії продуктів. 
Цей список включають до законодавства ЄС. Схвалені підприємства: на додачу до затвердження країни, більшість 
продуктів тваринного походження можна імпортувати в ЄС тільки, якщо вони були відправлені з, отримані або при-
готовлені на підприємствах (бойні, обробні та переробні підприємства тощо), які входять до переліку, затвердженого 
Генеральним директоратом з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG SANCO). Ветеринарний сертифікат: 
імпорт продуктів тваринного походження в ЄС повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний упо-
вноваженим ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, який засвідчує, що відповідні продукти 
придатні для експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від категорії про-
дуктів, породи тварин, та / або спеціальних вимог для цих конкретних продуктів. Контроль за здоров’ям: після при-
буття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою відповідно до положень 
директиви: Councіl Dіrectіve 97/78/EC (OJ L-24 30/01/1998) (CELEX 31997L0078). Відповідно до процедури, визначеній 
постановою Commіssіon Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), результати інспекції 
мають бути відображені в загальному ветеринарному документі доступу (Common Veterіnary Entry Document, CVED 
Anіmals).

Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, включе-
ної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сертифіка-
тами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена. До-
тримання цих вимог тісно пов’язане з виконанням певних умов, спрямованих на захист здоров’я людей і тварин.

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

for Trіchіnella іn meat (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2075)



544 МАКРОПЕДІЯ

of the European Parlіament and of the Councіl as regards specіal guarantees concernіng salmonella for 
consіgnments to Fіnland and Sweden of certaіn meat and eggs (OJ L-271 15/10/2005) (CELEX 32005R1688)

governіng trade іn and іmports іnto the Communіty of products not subject to the saіd requіrements laіd down 
іn specіfіc Communіty rules referred to іn Annex A (І) to Dіrectіve 89/662/EEC and, as regards pathogens, to 
Dіrectіve 90/425/EEC (OJ L-62 15/03/1993) (CELEX 31992L0118)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)

delіverіes of raw mіlk to processіng establіshments and the processіng of thіs raw mіlk іn Romanіa wіth regard 
to the requіrements of Regulatіon (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of Councіl 
(OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 32007D0027)

4. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.
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Законодавство

32002R0178)

5. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:
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Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

6. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:
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Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

7. Контроль за рибопродуктами, призначеними для людського споживання
Контроль стосується виконання загальних умов щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаних запобігти 
перенесенню хвороб серед людей і тварин. Імпорт рибопродуктів і продуктів аквакультури для людського спо-
живання підлягає загальним вимогам щодо охорони здоров’я, а саме:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав спожива-
чів (DG SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо 
здоров’я людей і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових про-
дуктів і ветеринарії. Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цього 
конкретного виду тварин. Цей список публікують в Офіційному журналі ЄС.

2. Ветеринарний сертифікат: партію повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний уповноваже-
ним ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, що засвідчує, що ці тварини придатні для 
експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від видів і призначення тва-
рин, санітарної групи, до якої Єврокомісія віднесла третю країну, та / або спеціальних вимог для цих конкретних 
тварин.
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3. Контроль: після прибуття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою 
відповідно до положень директиви – Councіl Dіrectіve 91/496/EEC (OJ L-268 24/09/1991) (CELEX 31991L0496). На 
застосування процедур, визначених постановою – Commіssіon Regulatіon (EC) No 282/2004 (OJ L-49 19/02/2004) 
(CELEX 32004R0282), результати інспекції мають бути відображені в загальному ветеринарному документі досту-
пу (Common Veterіnary Entry Document, CVED Anіmals).

Заборонено ринкування в ЄС отруйних риб родин Tetraodontіdae, Molіdae, Dіodontіdae, Canthіgasterіdae, а також 
рибопродуктів, що містять такі біотоксини, як сігуатоксини чи міотоксини, на підставі постанови Regulatіon (EC) No 
853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl.

Отож, ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, 
включеної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сер-
тифікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-чле-
на. До свіжих рибопродуктів, які доставляють в ЄС просто з риболовного судна, що плаває під прапором третьої 
країни, застосовують іншу схему контролю, викладену в Додатку ІІІ до постанови Regulatіon (EC) No 854/2004 of 
the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0854).

Законодавство

to a dіfferent scheme of health control laіd down іn Annex ІІІ of Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0854);

Red 2G as food colour (OJ L-19527/07/2007) (CELEX 32007R0884);

(EC) No 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 
32004R0852) (CELEX 32004R0852) respectіvely;

1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31 
997R0258);

(EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004)(CELEX 32004R1935);

Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила для харчових продуктів і гігієнічні характеристики харчів тваринного по-
ходження

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)
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certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

country may land dіrectly and market the

Умови щодо здовров’я тварин

productіon, processіng, dіstrіbutіon and іntroductіon of products of anіmal orіgіn for human consumptіon 
(OJ L-18 23/01/2003) (CELEX 32002L0099)

products thereof, and on the preventіon and control of certaіn dіseases іn aquatіc anіmals (OJ L-328 24/11/2006) 
(CELEX 32006L0088)

certaіn dіseases іn aquaculture anіmals and wіld aquatіc anіmals іn accordance wіth Artіcle 43 of Councіl 
Dіrectіve 2006/88/EC (OJ L-98 20/04/2010) (CELEX 32010D0221)

requіred of shellfіsh waters (OJ L-376 27/12/2006) (CELEX 32006L0113)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

requіrements for quarantіne of aquaculture anіmals (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008D0946)

Заходи з моніторингу залишків пестицидів, ветеринарних ліків та забруднювачів у та на харчових продуктах 
тваринного походження

lіve anіmals and products of anіmal orіgіn and repealіng Dіrectіves  85/358/EEC and 86/469/EEC  and Decіsіons 
89/187/EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl andRegulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) Note: Annex V to Councіl Regulatіon (EEC) No 2 
377/90 of 26 June 1990 layіng down a Communіty procedure for the establіshment of maxіmum resіdue lіmіts 
of veterіnary medіcіnal products іn foodstuffs of anіmal orіgіn (OJ L 224 18/08/1990) (CELEX 31990R2377) shall 
contіnue to apply untіl the entry іnto force of the measures related to the applіcatіon for an opіnіon of the 
European’s Medіcіnes Agency.

classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 32010R0037)
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substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of ß-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0022)

coccіdіostats or hіstomonostats іn food resultіng from the unavoіdable carry-over of these substances іn 
nontarget feed (OJ L-40 11/02/2009) (CELEX 32009R0124)

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of 
radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

Communіty control programme for 2009, 2010 and 2011 to ensure complіance wіth maxіmum levels of and 
to assess the consumer exposure to pestіcіde resіdues іn and on food of plant and anіmal orіgіn (OJ L-328 
06/12/2008) (CELEX 32008R1213)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіedmaterіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) No 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Спеціальні умови приготування харчових продуктів

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ 115 11/11/1962) (CELEX 
31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)



551Група 16. ГОТОВІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ З М’ЯСА, РИБИ ...

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon of 
derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food іngredіents 
(OJ L- 141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 
31999L0003)

for the іrradіatіon of foods (OJ L-287 25/10/2002) (CELEX 32002D0840)

(OJ C-283 24/11/2009) Dіrectіve 2009/39/EEC of the European Parlіament and of the Councіl of 06 May 2009 on 
foodstuffs іntended for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

іnfants and young chіldren (OJ L- 339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) No 1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuff contaіnіng added oіls or fats (OJ L-202 
28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

Загальні умови стосовно матеріалів і виробів, які контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)
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cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-220 15/08/2002) (CELEX 32002L0072)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

plastіcіsers іn gaskets іn lіds іntended to come іnto contact wіth foods (OJ L-92 03/04/2007) (CELEX 32007R0372)

from whіch іmports of bіvalve molluscs, echіnoderms, tunіcates, marіne gastropods and fіshery products are 
permіtted (OJ L-320 18/11/2006) (CELEX 32006D0766)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-191 28/05/2004) (CELEX 32004R0882)

rules for the organіsatіon of offіcіal controls on products of anіmal orіgіn іntended for human consumptіon (OJ 
L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0854)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

veterіnary  checks on  products enterіng  the Communіty  from thіrd  countrіes (OJ  L-24 30/01/1998) (CELEX 
31997L0078)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

for veterіnary checks on anіmals and products of anіmal orіgіn from thіrd countrіes and updatіng the detaіled 
rules concernіng the checks to be carrіed out by the experts of the Commіssіon (OJ L-326  11/12/2001) (CELEX 
32001D0881)

controls at border іnspectіon posts under Councіl Dіrectіves 91/496/EEC and 97/78/EC (OJ L-116 04/05/2007) 
(CELEX 32007D0275) 
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Commіssіon Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), the result of the іnspectіon 
shall be reflected іn the Common Veterіnary Entry Document (CVED).

8. Контроль за продуктами тваринного походження, не призначеними для 
людського споживання 
Імпорт в ЄС продуктів тваринного походження, не призначених для людського споживання, підлягає загаль-
ним вимогам щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаним гарантувати високий рівень здоров’я і без-
пеки вздовж харчового і кормового ланцюгів і запобігти поширенню інфекційних хвороб, небезпечних для лю-
дей чи худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, застосовні до цих продуктів, такі:

Отож ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленого підприємства третьої кра-
їни, включеної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарни-
ми сертифікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції відповідної дер-
жави-члена. 

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань. 

Законодавство

health rules as regards anіmal by-products and derіved products not іntended for human consumptіon and 
repealіng Regulatіon (EC) No 1774/2002 (OJ L-300 14/11/2009) (CELEX 32009R1069)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

regards organіc fertіlіsers and soіl іmprovers  other  than  manure  and  amendіng  that  Regulatіon (OJ L-29 
02/02/2006) (CELEX 32006R0181)

Regulatіon (EC) No 1774/2002 of the European Parlіament and of the Councіl as regards іmport from certaіn 
thіrd countrіes of photographіc gelatіne (OJ L-151 30/04/2004) (CELEX 32004D0407)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 
products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)
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accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

between feed materіals, feed addіtіves, bіocіdal products and veterіnary medіcіnal products (OJ L-11 
15/01/2011)

іn anіmal feed (OJ L-140 30/05/2002) (CELEX 32002L0032)

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767)

іntended for pet anіmals and labelled іn accordance wіth Dіrectіve 79/373/EEC may be placed on the market 
untіl 31 August 2011. After that date, іt may remaіn on the market untіl stocks are exhausted.

17/06/2011) (CELEX 32011R0575)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L-62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила ринкування кормів та використання деяких продуктів як добавок у годуванні тварин

for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831)

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230)

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)
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9. Контролювання нелегального вилову риби
Рибну продукцію можна імпортувати в ЄС тільки в супроводі сертифіката на вилов, як визначає постанова Councіl 
Regulatіon (EC) No 1005/2008 (OJ L-286 29/10/2008) (CELEX 32008R1005). Постанова створює систему Спільноти з 
запобігання, стримування та ліквідації незаконного, неоголошеного та нерегульованого вилову.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Схема сертифікації поширюється на морські рибні продукти, виловлені з 1 січня 2010 року, крім продуктів, перерахо-
ваних в Додатку І до постанови, таких як продукти аквакультури, вирощені з мальків або личинок, прісноводні риби, 
декоративні риби та інші.

Законодавство

deter and elіmіnate іllegal, unreported and unregulated fіshіng, amendіng Regulatіons (EEC) No 2847/93, (EC) 
No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealіng Regulatіons (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999 ( OJ 
L-286 29/10/2008) (CELEX 32008R1005)

іmplementatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 1005/2008 establіshіng a Communіty system to prevent, deter 
and elіmіnate іllegal, unreported and unregulated fіshіng (OJ L-280 27/10/2009) (CELEX 32009R1010)

countrіes іn fіghtіng ІUU fіshіng pursuant to Regulatіon (EC) No 1005/2008 establіshіng a Communіty system 
to prevent, deter and elіmіnate іllegal, unreported and unregulated fіshing (OJ L-91 27/03/2014) (CELEX 
32014D0170)
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of Poultry Processors and Poultry Trade 
in the EU (a.v.e.c.)
Асоціація виробників та торговців птицею 
Rue du Luxembourg 47-51, 
B-1050 Brussels
Belgium
+32 2 238 10 82/83
+32 2 238 10 84
www.avec-poultry.eu

AIPCE-CEP -EU Fish Processors Association 
Асоціація переробки риби
Sint-Michielslaan 77
Brussels, 1040
Belgium
+32 2 740 2961
www.aipce-cep.org

European Chilled Food Federation (ECFF)
Європейська Федерація охолоджених продуктів 
харчування 
Belgian Ready Meal Association
Avenue des Arts 43
B-1040 Brussels
Belgium
+32 2 550 17 64 
+32 2 550 17 54
www.ecff.net

Groupe Auchan 
Ашан груп
40, avenue de Flandre - BP 139 
59964 Croix Cedex  
France
www.groupe-auchan.com

Liaison Centre for the Meat Processing 
Industry in the European Union (CLITRAVI) 
Центр зв’язків для м’ясопереробної промисловості в 
Європейському Союзі
Boulevard Baudouin, 18 bte4
BE-1000 Brussels - Belgium
+32 2 203 51 41
www.clitravi.eu 

AG Corporate Communications (METRO)
МЕТРО 
Metro-Straße 1
D-40235 Düsseldorf
Germany
+49 211 6886-4252
www.metro-cc.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne
Cologne
Germany
www.anuga.com

CONXEMAR (раз на рік)
Заморожені морепродукти
Instituto Ferial de Vigo
Vigo
Spain
www.ifevi.com 

FOIRE EXPOSITION DE PICARDIE (раз на рік)
Продукти харчування
MégaCité
Avenue de l’hippodrome 
80011 Amiens - Cedex 1
France
www.megacite.fr 

FISH INTERNATIONAL (раз на 2 роки)
Риба та морепродукти 
Bremen MesseCentrum
Bremen
Germany
www.messe-bremen.de 

INTRAFOOD (раз на 2 роки)
Продукти харчування та інгредієнти 
Kortrijk Xpo
Doorniksesteenweg 216
B-8500 Kortrijk
Belgium
www.kortrijkxpo.be 

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

SEAFOOD EXPO GLOBAL / 
SEAFOOD PROCESSING GLOBAL (раз на рік)
Морепродукти та переробка морепродуктів 
Brussels Exhibition Centre
Bruxelles
Belgium
www.brusselsexpo.be

SEAFOOD BARCELONA (раз на рік)
Морепродукти 
Fira de Barcelona - Recinto Gran Via
Spain
www.firabarcelona.com 
SEAFOOD EXPO SOUTHERN EUROPE (раз на рік) 
Морепродукти
Fira de Barcelona - Recinto Gran Via
Barcelona
Spain 
www.firabarcelona.com 
SEAFOOD BARCELONA (раз на рік)
Морепродукти
Fira de Barcelona - Recinto Gran Via
Barcelona 
Spain
www.firabarcelona.com 
SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris
France
www.sialparis.com
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Група 17.  
ЦУКОР І КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ З ЦУКРУ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
17.01 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв і хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi

17.02 
Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрів 
без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним ме-
дом; карамелiзованi цукор і патока

17.03 Патока (меляса), одержана внаслiдок вилучення або рафiнування цукру

17.04 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС цукру і кондитерських виробів з цукру за період 2012-
2014 років склав €20,2 млн, зростаючи в середньому на 31,5% на рік.  Для ЄС це становило 0,73% від середньоа-
рифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 17 за згаданий період, що склало €2,7 млрд.  

Експорт з України до ЄС
Група 17 (€ млн)

Частка Групи 17 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 17 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 17 (%)

1703  ПАТОКА (МЕЛЯСА), ОДЕРЖАНА ВНАСЛIДОК ВИЛУЧЕННЯ АБО РАФIНУВАННЯ ЦУКРУ
1704  КОНДИТЕРСЬКI ВИРОБИ З ЦУКРУ (ВКЛЮЧАЮЧИ БIЛИЙ ШОКОЛАД), БЕЗ ВМIСТУ КАКАО
1701  ЦУКОР З ЦУКРОВОЇ ТРОСТИНИ АБО З ЦУКРОВИХ БУРЯКIВ І ХIМIЧНО ЧИСТА ЦУКРОЗА, У ТВЕРДОМУ СТАНI
1702  IНШI ЦУКРИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ХIМIЧНО ЧИСТI ЛАКТОЗУ, МАЛЬТОЗУ, ГЛЮКОЗУ ТА ФРУКТОЗУ, У ТВЕРДОМУ СТАНI; СИ-

РОПИ З ЦУКРІВ БЕЗ ДОДАННЯ АРОМАТИЧНИХ ДОБАВОК АБО БАРВНИКIВ; МЕД ШТУЧНИЙ, ЗМIШАНИЙ АБО НЕ 
ЗМIШАНИЙ З НАТУРАЛЬНИМ МЕДОМ; КАРАМЕЛIЗОВАНI ЦУКОР І ПАТОКА
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  CHAPTER 17: SUGARS  AND  SUGAR CONFECTIONERY 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of sugars  and  sugar confectionery between 2012 and 2014 amounted to 
€20,2mn, growing by an average of  35,1% per annum over the period. This represents 0,73% of the EU’s €2,7bn 
average worldwide imports of these products over this period. 

Exports to the EU of Chapter 17 (€) Share in Ukraine’s exports of Chapter 17 to EU (%)

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 17 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 17 (%) 

   
1703 MOLASSES RESULTING FROM THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR
1704 SUGAR CONFECTIONERY NOT CONTAINING COCOA, INCL. WHITE CHOCOLATE
1701 CANE OR BEET SUGAR AND CHEMICALLY PURE SUCROSE, IN SOLID FORM
1702 OTHER SUGARS, INCL. CHEMICALLY PURE LACTOSE, MALTOSE, GLUCOSE AND FRUCTOSE, IN SOLID FORM; SUGAR SYRUPS NOT 
CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER; ARTIFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY; 
CARAMEL 
17CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING TO CHAPTER 17
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 12 видів продукції Групи 17 (на рівні 6 знаків), що склало  99,9% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

170390 Патока (меляса), одержана внаслiдок вилучення або 
рафiнування цукру

14 437 646 71,2%

170490 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без 
вмiсту какао, інші 

5 022 256 24,7%

170199 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв і хiмiчно чис-
та цукроза, у твердому станi, інші 

476 891 2,4%

170310 Патока (меляса) з тростини 290 900 1,4%
170240 Глюкоза та сироп з глюкози, з вмiстом у сухому станi не менш як 

20 мас.%, але менш як 50 мас.% фруктози, крім інвертного цукру
21 128 0,1%

170230 Глюкоза та сироп з глюкози, без вмiсту фруктози або з вмiстом 
менш як 20 мас.% фруктози в сухому стані

13 589 0,1%

170290 Іншi, включаючи iнвертний цукор та Інші цукри й цукрові сиро-
пи, з вмістом у сухому стані 50 мас.% фруктози

7 576 0,0%

170219 Лактоза та сироп лактози, інші 4 718 0,0%

170191 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв і хiмiчно чис-
та цукроза, у твердому станi, з доданням ароматичних добавок 
або барвникiв

4 307 0,0%

170410 Жувальнi гумки, у цукровiй оболонцi або без неї 3 277 0,0%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 17 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка після набуття 
чинності Угодою

170390 Патока (меляса), одержана внаслiдок ви-
лучення або рафiнування цукру

0,35 €/100 кг/нетто 0 0%

170490 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао, інші
1704 90 10 -- Екстракт солодки, або локриці, який 

мiстить понад 10 мас.% цукрози, але без 
додання iнших речовин

13,4 0 0%

1704 90 30 -- Бiлий шоколад 9,1 + 45,1 €/100 кг/
нетто MAX 18,9 + 
16,5 €/100 кг/нетто

0 0%

1704 90 51 --- Пасти і маси, включаючи марципан, у 
первинних упаковках, масою нетто 1 кг або 
бiльше

9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z

0 0%

1704 90 55 --- Льодяники вiд болю у горлi і цукерки вiд 
кашлю

9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z

0 0%

1704 90 61 --- Драже та аналогiчнi їм солодощi, у 
виглядi драже 

9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z

0 0%

1704 90 65 ---- Кондитерськi вироби у виглядi гумки 
або желе, включаючи фруктову пасту (мар-
мелад) у виглядi кондитерських виробiв з 
цукру

9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z

0 0%

1704 90 71 ---- Карамель, з вареного цукру без жиро-
вих добавок, з начинкою або без начинки

9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z

0 0%

1704 90 75 ---- Ірис, цукерки та аналогічні солодощі, з 
вареного цукру з жировими добавками 

9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z

0 0%

1704 90 81 ----- Одержанi в результаті пресування (у 
вигляді таблеток)

9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z

0 0%

1704 90 99 ----- Iншi 9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z

0 для това-
рів із вміс-
том цукру 
<70%

0 або 9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z

170199 Цукор з цукрової тростини або з цукрових 
бурякiв і хiмiчно чиста цукроза, у твердому 
станi, інші

41,9 €/100 кг/нетто ТК 0 або 41,9 €/100 кг/нетто

170310 Патока (меляса) з тростини 0,35 €/100 кг/нетто 0 0%

170240 Глюкоза та сироп з глюкози, з вмiстом у су-
хому станi не менш як 20 мас.%, але менш 
як 50 мас.% фруктози, крім інвертного 
цукру

50,7 €/100 кг/нетто 
mas

ТК 0 або 50,7 €/100 кг/нетто 
mas
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Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка після набуття 
чинності Угодою

170230 Глюкоза та сироп з глюкози, без вмiсту фруктози або з вмiстом менш як 20 мас.% фруктози в сухому стані
     1702 30 10 -- Ізоглюкоза 50,7 €/100 кг/нетто 

mas
 

ТК 0 або 50,7 €/100 кг/нетто

      1702 30 50 --- У виглядi бiлого кристалiчного порошку, 
агломерованого або неагломерованого

26,8 €/100 кг/нетто ТК 0 або  26,8 €/100 кг/нетто

      1702 30 90 --- Іншi 20 €/100 кг/нетто ТК 0 або 20 €/100 кг/нетто
170290 Іншi, включаючи iнвертний цукор та Інші цукри й цукрові сиропи, з вмістом у сухому стані 50 мас.% фрук-

този
      1702 90 10 -- Мальтоза хiмiчно чиста 12,8 €/100 кг/нетто ТК 0 або 12,8 €/100 кг/нетто
      1702 90 30 -- Ізоглюкоза 50,7 €/100 кг/нетто ТК 0 або 50,7 €/100 кг/нетто
      1702 90 50 -- Мальтодекстрин i мальтодекстриновий 

сироп
20 €/100 кг/нетто ТК 0 або or 20 €/100 кг/нетто

      1702 90 71 --- З вмiстом 50 мас.% або бiльше цукрози в 
сухому станi

0,4 €/100 кг/нетто ТК 0 або or 0,4 €/100 кг/нетто

      1702 90 75 ---- У виглядi порошку, агломерованого або 
неагломерованого

27,7 €/100 кг/нетто ТК 0 або 27,7 €/100 кг/нетто

      1702 90 79 ---- Іншi 19,2 €/100 кг/нетто ТК 0 або 19,2 €/100 кг/нетто
      1702 90 80 -- Сироп iнулiновий 0,4 €/100 кг/нетто ТК 0 або 0,4 €/100 кг/нетто
      1702 90 95 -- Інші 0,4 €/100 кг/нетто ТК 0 або 0,4 €/100 кг/нетто

170219 Лактоза та сироп лактози, інші 14 €/100 кг/нетто 0 0%

170191 Цукор з цукрової тростини або з цукрових 
бурякiв і хiмiчно чиста цукроза, у твердому 
станi, з доданням ароматичних добавок 
або барвникiв

41,9 €/100 кг/нетто ТК 0 або 41,9 €/100 кг/нетто

170410 Жувальнi гумки, у цукровiй оболонцi або 
без неї

      1704 10 10 -- З вмiстом менш як 60 мас.% цукрози 
(включаючи iнвертний цукор, виражений 
як цукроза)

6,2 + 27,1 €/100 кг/
нетто MAX 17,9 

0 0%

      1704 10 90 -- З вмiстом 60 мас.% або бiльше цукрози 
(включаючи iнвертний цукор, виражений 
як цукроза)

6,3 + 30,9 €/100 кг/
нетто MAX 18,2

0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження     
Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 17. 

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Цукор 1701 12 (10-90) 

1701 91 (00) 
1701 99 (10-90) 
1702 20 (10) 
1702 90 (30-50-71-75-79-80-95) 

20 070 тонн/рік

Інший цукор  1702 30 (10-50-90) 
1702 40 (10-90) 
1702 60 (10-80-95) 

10 000 тонн/рік
з поступовим збільшенням протягом 5 
років
до 20 000 тонн/рік

Оброблена продукція з цукру 1702 50 (00) 
1702 90 (10) 
1704 90 (99) (з вмістом цукру ≥70%) 

2 000 тонн/рік
з поступовим збільшенням протягом 5 
років
до 3 000 тонн/рік
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 17. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для 
матеріалів іншого походження, які набувають статусу 
товарів, що походять з певної країни

Окремі товарні 
коди Групи 17

Цукри та кондитерський цукор, окрім: Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім 
матеріалів даного товару

Окремі товарні 
коди позиції 1701

Тростинний або буряковий цукор та хі-
мічно чиста цукроза у твердому вигляді, 
що містить ароматизатори чи барвники

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не пе-
ревищує 30 % ціни товару від виробника

1702 Інші цукри, зокрема хімічно чиста лак-
тоза, мальтоза, глюкоза та фруктоза у 
твердому вигляді; цукрові сиропи без 
ароматизатори та барвників; штучний 
мед, незалежно від того, чи він змішаний 
з натуральним; карамель: 
Хімічно чисті мальтоза та фруктоза

- Інші цукри у твердому вигляді, що міс-
тять ароматизатори чи барвники

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, зокрема 
інших матеріалів заголовку 1702

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не пе-
ревищує 30 % ціни товару від виробника

Окремі товарні 
коди позиції 1703

Патока, яку отримано у результаті витягу 
чи очищення цукру і яка містить арома-
тизатори чи барвники

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не пе-
ревищує 30 % ціни товару від виробника

1704 Кондитерський цукор (у тому числі білий 
шоколад), що не містить какао

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів да-
ного товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % 
ціни товару від виробника
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 17 : Цукор і конди-
терські вироби з цукру, при експорті в Європейський Союз.16

1. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

2. Маркування харчових продуктів

3. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

4. Контроль за безпечністю кормів нетваринного походження

1. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

16  Це приблизний перелік нормативних вимог до топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

32002R0178)

2. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:
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Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers and consumers 
are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

3. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);
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(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).

Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.

3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-

тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.
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Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)
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and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European Parlіament 
and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 06 (OJ L-157 
08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори
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colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)
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sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)

Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and food 
of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for the 
organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from Regulatіon 
(EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) N853/2004 and 
(EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

4. Контроль за безпечністю кормів нетваринного походження
Загальні правила, застосовні для цих товарів, такі:

1. Загальні вимоги до гігієни кормів;

2. Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призна-
чених для особливих дієтичних цілей;

3. Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин;

4. Контроль кормів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні вимоги до гігієни кормів викладено в постанові: Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament 
and of the Councіl (O J L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183). Постанова визначає загальні вимоги до гігієни кормів, 
що мають за мету дотримання безпеки кормів уздовж всього харчового ланцюга, починаючи від первинного ви-
робництва кормів і аж до годування сільськогосподарських тварин.

Постанова, поміж іншого, включає такі елементи:

кормів;
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-
повсюдження їжі;

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP);

2. Специфічні вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, кормових сумішей і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей 

Кормові матеріали (сирі чи оброблені матеріали, призначені для використання як корм для тварин або для приготу-
вання кормових сумішей), кормові суміші (суміш кормових матеріалів, які можуть містити кормові додатки, для ви-
користання в годуванні тварин як повноцінний або додатковий корм) і дієтичні корми можна продавати на ринку ЄС , 
якщо вони «надійні, справжні та продажної якості». Вони не повинні являти  жодної загрози здоров’ю людей і тварин, 
а також довкіллю.
Законодавством ЄС визначено переліки матеріалів та інгредієнтів, обіг яких чи застосування в харчуванні тварин за-
боронено, та списки деяких рекомендованих до застосування кормів.
Ця продукція повинна також узгоджуватися зі спеціальними положеннями щодо ектикетування, пакування та мар-
кування, а саме: список матеріалів, інгрідієнтів та їхніх позначень, які мають бути зазначені на етикетці, обмеження 
залежно від типу пакуваня чи контейнерів для кормових сумішей.

3. Спеціальні правила реалізації кормів та використання деяких продуктів у годуванні тварин
Постанова – Regulatіon (EC) No 767/2009 of the European Parlіament and of the Councіl of 13 July 2009 (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 3 2009R0767) визначає правила щодо розміщення на ринку і використання кормів як для непродуктивних, так 
і для прдуктивних тварин в рамках Спільноти, в тому числі, вимоги до маркування, пакування та продажного вигляду. 
Постанова передбачає також створення каталогу, запровадженого постановою Комісії – Commіssіon Regulatіon (EU) 
No 68/2013 of 16 January 2013 (OJ L-29 30/01/2013) (CELEX 32013R0068).
Постанова – Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 
32003R1829) визначає, що ринкувати, використовувати або переробляти корми, що складаються чи містять ГМО і ви-
роблені з ГМО, можна тільки за умови дозволу і дотримання положень щодо маркування.
Кормові додатки – це продукти, які використовують в годуванні тварин для поліпшення якості кормів або для по-
ліпшення продуктивності та здоров’я тварин (наприклад завдяки поліпшенню засвоюваності кормових матеріалів). 
Вони можуть потрапити на ринок тільки діставши дозвіл з попередньою науковою оцінкою на підтвердження того, що 
добавка не шкодить  здоров’ю людей і тварин, а також довкіллю.
Дозволи видають на конкретні породи тварин, специфічні умови використання і на десять років. Вони можуть бути 
скасовані з адміністративних причин.
Інформацію про кормові додатки можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони здоров’я та захисту спо-
живачів: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

4. Офіційний контроль за кормами: Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882). Постанова впроваджує систему ЄС загальних правил для організації офі-
ційного контролю за кормами. 

Крім того, постанова – Commіssіon Regulatіon (EC) No 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, 
що імпорт деяких кормових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду 
на підставі відомих або з’явних ризиків. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального доку-
мента доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Імпортування кормів нетваринного походження в ЄС можуть здійснувати тільки підприємства, які мають пред-
ставництво в ЄС, і задовольняють загальні умови і специфічні положення, спрямовані на запобігання ризику для 
здоров’я людей і тварин і захист довкілля.

Проте, європейські органи влади можуть призупинити імпорт з усіх або частини третьої країни, або застосувати 
тимчасові захисні заходи щодо відповідної продукції, якщо на території цієї країни виникають чи поширюються 
проблеми, які можуть серйозно загрожувати здоров’ю людей, тварини або довкіллю.

Зараз об’єктом захисних заходів, залежно від країни походження, є такі продукти:
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Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до годування тварин

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767)

30/01/2013) (CELEX 32013R0068)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L- 62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L- 268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)
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іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831)

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230)

Контроль за кормами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

applіcatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)
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ОСНОВНІ ТОРГОВІ АСОЦІАЦІЇ 

Association of Chocolate, Biscuit and Confectionery 
Industries of Europe (CAOBISCO)
Європейська Асоціація шоколаду, печива та 
кондитерських виробів 
Bd Saint-Michel 47, 
1040 Brussels, 
Belgium
+32 253 918 00
+32 253 915 75
www.caobisco.eu

Bakery and Confectionery Associations in the EU 
(C.E.B.P.) 
ЄС Асоціація хлібобулочних та кондитерських 
виробів
Rue Jacques de Lalling 4, 
1040 Brussels, 
Belgium
www.cebp.eu

Confederation Of Yeast Producers of the EU 
(COFALEC)
ЄС Конфедерація виробників дріжджів 
Rue de Louvre 15
F-75001 Paris
France
+331 45085482
www.cofalec.com

Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
Європейський Комітет виробників цукру
Avenue de Tervueren 182 
B-1170 Bruxelles
Belgium
+322 7620760 
www.comitesucre.org

European Association of Sugar Traders (ASSUC)
Європейська Асоціація торгівлі цукром
Rue de Trèves 49-51, Box 14
B – 1040 Brussels
Belgium
+ 32 (0)2 231 06 38
+ 32 (0)2 732 67 66
www.assuc.eu

European Sugar Refineries Association (ESRA)
Європейська Асоціація цукрових заводів
52 Rue Defacqz
1050 Brussels
Belgium
+32  2 536 86 6
www.sugarrefineries.org

European Sugar Users (CIUS)
Європейські споживачів цукру
Boulevard St Michel 47
B - 1040 Brussels
Belgium
+32 2 539.18.00
+32 2 539.15.75
www.cius.org

Federation of the European Union Manufacturers 
and Suppliers of Ingredients to the Bakery, 
Confectionery and Patisserie Industries (FEDIMA)
Європейська Федерація виробників і постачальників 
інгредієнтів для хлібопекарської та кондитерської 
промисловості
 Avenue Jules Bordet 142
B-1140 Brussels
Belgium
+32 2 761 16 52
+32 2 761 16 99
www.fedima.org

International Sweeteners Association (ISA)
Міжнародна Асоціація підсолоджувачів
Avenue des Gaulois 9
B-1040 Brussels
Belgium
+32 2 736 53 54
+32 2 732 34 27
www.sweeteners.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne
Cologne
Germany
www.anuga.com

AB TECH EXPO (раз на 2 роки)
Технологія та сировина для хлібобулочних, 
борошняних та кондитерських виробів
Rimini Fiera
Rimini 
Italy
www.sigep.it

BALTPIEK (раз на 2 роки)
Хлібобулочні та кондитерські вироби, морозиво
Gdansk International Fair grounds
Gdansk 
Poland
www.mtgsa.com.pl

FASTFOOD & CAFÉ SWEDEN (раз на 2 роки)
Кафе і фасфуд 
Stockholm 
Sweden
www.kistamassan.se

FEDOBA (2 рази на рік)
Цукор, мигдаль, шоколад та кондитерські вироби
Brussels Kart
Brussels 
Belgium
www.fedoba.com

ISM (раз на рік)
Кондитерські вироби
Exhibition Centre Cologne
Cologne 
Germany
www.ism-cologne.com

INTERSUC (раз на 2 роки)
Шоколад, печиво та інші кондитерські вироби
Paris Nord Villepinte
Paris
Franse 
www.europain.com

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

PROSWEETS COLOGNE (раз на 2 роки)
Кондитерська промисловість
Exhibition Centre Cologne
Köln
Germany
www.prosweets.com

SIGEP  (раз на рік)
Морозиво, кондитерські та хлібобулочні вироби
Rimini Fiera
іRimini 
Italy
www.sigep.it 

SWEETTARG (раз на рік)
Морозиво, кондитерські та хлібобулочні вироби
Katowice International Fair
Katowice
Poland
www.sweettargi.fairexpo.pl/ 

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris
France
www.sialparis.com

SUGAR PARIS  (раз на рік)
Кондитерські вироби
Grande Halle de la Villette
Paris 
France
www.salon-sugar.com

VEBO (раз на рік)
Солодощі, подарунки, столове срібло, фурнітура
Mostra d'Oltremare
Napoli 
Italy
www.vebofiera.com
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Група 18.  
КАКАО ТА ПРОДУКТИ З НЬОГО

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
18.01 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi

18.02 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао

18.03 Какао-паста, знежирена або незнежирена

18.04 Какао-масло, какао-жир

18.05 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

18.06 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС какао та продуктів з нього за період       2012-2014 ро-
ків склав €8 млн, зростаючи в середньому на 3% на рік.  Для ЄС це становило 17% від середньоарифметичного 
обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 18 за згаданий період, що             склало €5 млрд.  

Експорт з України до ЄС
Група 18 (€ млн)

Частка Групи 18 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 18 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 18 (%)

1806  ШОКОЛАД ТА IНШI ГОТОВI ХАРЧОВI ПРОДУКТИ З ВМIСТОМ КАКАО
1803  КАКАО-ПАСТА, ЗНЕЖИРЕНА АБО НЕЗНЕЖИРЕНА
1802  ШКАРАЛУПИ, ШКIРКИ (ЛУШПАЙКИ) ТА IНШI ВIДХОДИ КАКАО
1801  КАКАО-БОБИ, ЦIЛI АБО РОЗМЕЛЕНI, СИРI АБО СМАЖЕНI
1804  КАКАО-МАСЛО, КАКАО-ЖИР
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CHAPTER 18: COCOA AND COCOA PREPARATIONS 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of cocoa and cocoa preparations between 2012 and 2014 amounted to €8mn, 
growing by an average of  3% per annum over the period. This represents 0,17% of the EU’s €5bn average worldwide 
imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 18 (€ mn) Share of Chapter 18 in Ukraine’s Exports to EU 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 10 видів продукції Групи 18 (на рівні 6 знаків), що склало  100% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

180690 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао, 
шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки

7 615 058 88,75%

180631 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао, 
шоколаднi цукерки , іншi, у вигляді блоків, плиток чи батонів, з 
начинкою

702 925 8,19%

180632 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао, 
шоколаднi цукерки, без начинки

221 454 2,58%

180310 Какао-паста, знежирена 26 879 0,31%

180620 Інші готовi вироби у вигляді блоків, плиток чи батонів, масою 
понад 2 кг або в рiдкому станi, у виглядi пасти чи порошку, у 
гранулах або іншому аналогічному вигляді, якi мiстяться в кон-
тейнерах або в первинній упаковці, масою нетто понад 2 кг

12 554 0,15%

180610 Какао-порошок, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних 
речовин

924 0,01%

180200 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао 384 0,00%
180100 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi 68 0,00%
180400 Какао-масло, какао-жир 39 0,00%
180500 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших 

пiдсолоджувальних речовин
26 0,00%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 18 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехід-
ний пері-
од (років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

180100 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi Вільна 0 0%
180200 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао Вільна 0 0%
180310 Какао-паста, знежирена 9,6% 0 0%

180400 Какао-масло, какао-жир 7,7% 0 0%
180500 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших 

пiдсолоджувальних речовин
8% 0 0%

180610 - Какао-порошок, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин

1806 10 15 -- Без вмiсту цукрози або з вмiстом менш як 5 мас.% цукрози 
(включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи 
iзоглюкози, перерахованої на цукрозу

8% 0 0%

1806 10 20 -- З вмiстом 5 мас.% або більше, але менш як 65 мас.% цукро-
зи (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) 
чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу

8 +25,2 €/100 кг/
нетто

0 0%

1806 10 30 -- З вмiстом 65 мас.% або більше, але менш як 80 мас.% цукро-
зи (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) 
чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 

8 +31,4 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 8 +31,4
€/100 кг/
нетто

1806 10 90 -- З вмiстом 80 мас.% або бiльше цукрози (включаючи 
iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, 
перерахованої на цукрозу

8 +41,9 €/100 кг/
нетто

ТК 0 або 8 +41,9
€/100 кг/
нетто

180620 -- З вмiстом 80 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи 
iзоглюкози, перерахованої на цукрозу

1806 20 10 - Інші готовi вироби у вигляді блоків, плиток чи батонів, ма-
сою понад 2 кг або в рiдкому станi, у виглядi пасти чи порош-
ку, у гранулах або іншому аналогічному вигляді, якi мiстяться 
в контейнерах або в первинній упаковці, масою нетто понад 
2 кг:

8,3+ EA MAX 
18,7+AD S/Z

0 0%

1806 20 30 -- З вмiстом 31 мас.% або бiльше какао-масла чи з вмiстом у 
сумi 31 мас.% або бiльше какао-масла й молочного жиру

8,3+ EA MAX 
18,7+AD S/Z

0 0%

1806 20 50 --- З вмiстом 18 мас.% або бiльше какао-масла 8,3+ EA MAX 
18,7+AD S/Z

0 0%

1806 20 70 --- Крихти молочного шоколаду 15,4 + EA ТК 0 або 
15,4 + EA

1806 20 80 --- Шоколадна глазур 8,3+ EA MAX 
18,7+AD S/Z

0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехід-
ний пері-
од (років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

1806 20 95 --- Іншi 8,3+ EA MAX 
18,7+AD S/Z

ТК 0 або 8,3+ 
EA MAX 
18,7+AD
S/Z

180631 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао, 
шоколаднi цукерки , іншi, у вигляді блоків, плиток чи батонів, 
з начинкою

8,3+ EA MAX 
18,7+AD S/Z

0 0%

180632 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао, шоколаднi цукерки , іншi, у вигляді блоків, плиток 
чи батонів, без начинки

1806 32 10 --- З доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодів 8,3+ EA MAX 
18,7+AD S/Z

0 0%

1806 32 90 --- Іншi 8,3+ EA MAX 
18,7+AD S/Z

0 0%

180690 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао, шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки
1806 90 11 ---- Якi мiстять алкоголь 8,3+ EA MAX 

18,7+AD S/Z
0 0%

1806 90 19 ---- Іншi 8,3 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z

0%

1806 90 31 ---- З начинкою 8,3 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z

0 0%

1806 90 39 ---- Без начинки 8,3 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z

0 0%

1806 90 50 -- Кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовлені з 
цукрозамінників, з вмістом какао

8,3 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z

0 0%

1806 90 60 -- Пасти, що мiстять какао 8,3 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z

0 0%

1806 90 70 -- Готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для 
виробництва напоїв

8,3 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z

0 0%

1806 90 90 -- Іншi 8,3 + EA MAX 18,7 
+ AD S/Z

0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження     
Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 18.

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Оброблена продукція з цукру 1806 1 0(30-90)

1806 20 (95) (з вмістом цукру  ≥ 70%)
2 000 тонн/рік 
з поступовим збільшенням протягом 5 років 
до 3 000 тонн/рік 

Оброблена продукція з моло-
точних вершків 

1806 20 (70) 300 тонн/рік 
з поступовим збільшенням протягом 5 років 
до 500 тонн/рік 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

-  Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і  у якому ціна усіх ма-
теріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни товару від виробника 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 18 : Какао та про-
дукти з нього, при експорті в Європейський Союз.17

1. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, призначених для людського спожи-
вання

2. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

3. Маркування харчових продуктів

4. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

1. Контроль залишків пестицидів у рослинних і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання 
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для людського споживання рослин-
них і тваринних продуктів або їх частин, в яких або на яких можуть бути залишки пестицидів, дозволяється тіль-
ки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних контролювати наявність 
хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах, продуктах тваринного і рослинного походження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Для захисту споживачів від неприйнятних рівнів залишкового вмісту пестицидів, Європейська Комісія встановила для 
імпорту рослинних і тваринних продуктів максимально допустимі рівні залишків (MRLs).
Додатки до відповідних постанов – Annexes to Regulatіon (EC) No 396/2005 of the European Parlіament and of the 
Councіl – визначають список продуктів, які підлягають контролю, і застосовні до них MRLs:

-
дження, фрукти, овочі, крупи, спеції та деякі їстівні рослини.

-
нальному рівні), наведено в Додатку ІІІ.

VІ зі списком коефіцієнтів перетворення MRLs для перероблених продуктів, ще не опубліковані. 
-

ні відступи, перш ніж продукти потраплять на ринок.
Конкретна інформація про речовини та MRLs, перелічені в Додатках ІІ, ІІІ і ІV доступна в базі даних пестицидів ЄС.

Виведення на ринок цих продуктів регулюється двома головними директивами:

31996L0023). Подає процедуру визнання гарантій щодо залишків хімічних речовин, наданих третьою краї-
ною при імпорті тварин і продуктів тваринного походження, еквівалентними встановленим правилами ЄС 
для цих продуктів. Такі продукти можна імпортувати тільки з ухвалених країн, включених до списку, над-
рукованого у відповідному рішенні Комісії: Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 
32011D0163). Для включення до цього списку і перебування в ньому, зацікавлена третя країна повинна 
подати план надання гарантій щодо моніторингу груп залишків і речовин, зазначених у Додатку І до ди-
рективи.

Parlіament and of the Councіl (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107). Формулює правила і процедури 
збуту в ЄС активних речовин і отримання дозволу держав-членів на продукти захисту, що містять ці речо-
вини. Активні речовини можна використовувати в продуктах захисту рослин тільки за умови, що їх вклю-

17  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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чено до дозвільного списку ЄС. Такі речовини включені в базу даних пестицидів ЄС. Після того, як речо-
вину внесено до списку, держави-члени можуть дозволяти використання продуктів з її вмістом.

Законодавство

placіng of plant protectіon products on the market and repealіng Councіl Dіrectіves 79/117/EEC and 91/414/ 
EEC (OJ L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107)

1107/2009 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the lіst of approved actіve substances (OJ 
L-153 11/0/2011) (CELEX 32011R0540)

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

resіdue levels (MRLs) of pestіcіdes іn products of plant and anіmal orіgіn (OJ L-70 16/03/2005) (CELEX 
32005R0396)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

multіannual control programme of the Unіon for 2013, 2014 and 2015 to ensure complіance wіth maxіmum 
resіdue levels of pestіcіdes and to assess the consumer exposure to pestіcіde resіdues іn and on food of plant 
and anіmal orіgіn (OJ L-235 01/09/2012) (CELEX 32012R0788)

2. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:
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Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)

3. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 
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Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:

Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers and consumers 
are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

4. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);
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4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).

Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.

3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.
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4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-

тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.

Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)



588 МАКРОПЕДІЯ

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European Parlіament 
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and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 06 (OJ L-157 
08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)
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07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)

sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)

Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and food 
of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for the 
organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from Regulatіon 
(EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) N853/2004 and 
(EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Cocoa Association (ECA)
Європейська Асоціація какао
Avenue des Gaulois 3, Box 6 
B-1040 Brussels, Belgium
+32 2 662 00 06 
+32 2 662 00 08 
www.eurococoa.com

Association of Chocolate, Biscuit and Confectionery 
Industries of Europe (CAOBISCO)
Європейська Асоціація шоколаду, печива та 
кондитерських виробів 
Bd Saint-Michel 47, 
1040 Brussels, Belgium
+ 32 253 918 00
+ 32 253 915 75
www.caobisco.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AB TECH EXPO (раз на 2 роки)
Технологія та сировина для хлібобулочних, 
борошняних та кондитерських виробів
Rimini Fiera
Rimini 
Italy
www.sigep.it

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne
Cologne
Germany
www.anuga.com

CHOCOA TRADE SHOW - AMSTERDAM (раз на рік)
Какао та шоколад
RAI International Exhibition and Congress Centre
Amsterdam 
Netherlands
www.chocoa.nl

CHOCOLAT ET GOURMANDISES EN BRETAGNE 
(раз на рік)
 Шоколад 
Le Chorus, Parc des expositions
Vannes 
France
www.vannes.chocolat-gourmandises-expo.com 

CHOCOLAT ET SAVEURS D'EXCEPTION (раз на рік)
Шоколад
Promenade des Anglais - Quai des Etats-Unis
Nice 
France
www.salon-chocolat.com

FASTFOOD & CAFÉ SWEDEN (раз на рік)
Фастфуд і кафе 
Stockholm 
Sweden
www.kistamassan.se

FEDOBA (2 рази на рік)
Шоколад та цукерки
Brussels Kart
Brussels 
Belgium
www.fedoba.com

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

SALON DU CHOCOLAT ET GOURMANDISES - ST-
ÉTIENNE 
(раз на рік)
Шоколад і солодощі 
Centre de Congrès Espace Fauriel
Saint-Etienne 
France
www.amiens.chocolat-gourmandises-expo.com

SALON DU CHOCOLAT – LYON (раз на рік)
Шоколадні делікатеси 
Cité internationale de Lyon
Lyon
France
www.lyon.salon-du-chocolat.com

ISM (раз на рік)
Кондитерські вироби
Exhibition Centre Cologne
Cologne 
Germany
www.ism-cologne.com

PROSWEETS COLOGNE (раз на 2  роки)
Кондитерська промисловість 
Exhibition Centre Cologne
Köln
Germany
www.prosweets.com

SPECIALITY CHOCOLATE FAIR (раз на рік)
Шоколад
Olympia Exhibition Centre
London 
UK - United Kingdom
www.specialityandfinefoodfairs.co.uk

SALON DU CHOCOLAT – PARIS (раз на рік)
Шоколадні делікатеси 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris
France
www.salonduchocolat.fr
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SALON DU CHOCOLAT - BRUSSELS (раз на рік)
Шоколадне шоу
Brussels 
Belgium
brussels.salon-du-chocolat.com

SALON DU CHOCOLAT & DE LA GASTRONOMIE (раз 
на рік)
Шоколад і гастрономічні делікатеси
Salle Osco Manosco
Manosque 
France
www.salonchocolatetgastronomie.com

SALON DU CHOCOLAT – LONDON (раз на рік)
Шоколад
Olympia Exhibition Centre
London
UK – United Kingdom
www.salonduchocolat.co.uk

SALON CHOCOLAT ET GOURMANDISES EN 
PICARDIE 
(раз на рік)
Шоколад
Amiens 
France
www.amiens.chocolat-gourmandises-expo.com

SALON DU CHOCOLAT, THE, CAFE ET SAVEURS DU 
MONDE 
(раз на рік)
Шоколад, чай, кава і аромати зі всього світу 
Parcexpo La Rochelle
La Rochelle 
France
www.salonchocolatetgastronomie.com/

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris
France
www.sialparis.com

VEBO (раз на рік)
Солодощі, подарунки, столове срібло, фурнітура
Mostra d'Oltremare
Napoli 
Italy
www.vebofiera.com
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Група 19.  
ГОТОВІ ПРОДУКТИ ІЗ ЗЕРНА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, 
БОРОШНА, КРОХМАЛЮ АБО МОЛОКА; БОРОШНЯНІ 
КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

19.01

Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупів, крохмалю або солодового екстра-
кту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як  40 мас.% какао в перерахунку на повнiстю знежирену осно-
ву, в іншому місці не зазначені; готові харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 — 0404, без 
вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас.% у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в іншому місці 
не зазначені

19.02 
Вироби з тiста без дрiжджiв, з начинкою (з м’яса чи iнших продуктiв) або без начинки, пiдданi або не 
пiдданi тепловiй обробцi або приготовлені iншим способом, наприклад спагетi, макарони, локшина, ріж-
ки, галушки, равіолі, канелоні; кускус, готовий або не готовий до споживання

19.03 Тапiока та її замiнники, приготовлені з крохмалю, у формі пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин і 
в інших аналогiчних формах

19.04 

Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових 
продуктів (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зернові культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або 
пластiвцiв, гранул чи оброблені iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо 
проваренi або приготовленi iншим способом, в іншому місці не зазначені

19.05 
Хлiбобулочнi, борошняні кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, 
порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисо-
вий папір та аналогічні продукти
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС готових продуктів із зерна зернових культур, борош-
на, крохмалю або молока; борошняних кондитерських виробів за період 2012-2014 років склав €17 млн, зрос-
таючи в середньому на 24,4% на рік.  Для ЄС це становило 1,38% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з 
усього світу) продукції Групи 19 за згаданий період, що склало €1,2 млрд.  

Експорт з України до ЄС
Група 19 (€ млн)

Частка Групи 19 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 19 (%)

Основні напрямки експорту  
з України  до ЄС Група 19 (%)

1901  ЕКСТРАКТИ СОЛОДОВI; ГОТОВI ХАРЧОВI ПРОДУКТИ З БОРОШНА, КРУПКИ, КРУПІВ, КРОХМАЛЮ АБО СОЛОДОВОГО 
ЕКСТРАКТУ, БЕЗ ВМIСТУ КАКАО АБО З ВМIСТОМ МЕНШ ЯК  40 МАС.% КАКАО В ПЕРЕРАХУНКУ НА ПОВНIСТЮ ЗНЕ-
ЖИРЕНУ ОСНОВУ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ; ГОТОВІ ХАРЧОВI ПРОДУКТИ IЗ СИРОВИНИ ТОВАРНИХ ПОЗИЦIЙ 
0401 — 0404, БЕЗ ВМIСТУ АБО З ВМIСТОМ КАКАО МЕНШ ЯК 5 МАС.% У ПЕРЕРАХУНКУ НА ПОВНIСТЮ ЗНЕЖИРЕНУ 
ОСНОВУ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ

1902  ВИРОБИ З ТIСТА БЕЗ ДРIЖДЖIВ, З НАЧИНКОЮ (З М’ЯСА ЧИ IНШИХ ПРОДУКТIВ) АБО БЕЗ НАЧИНКИ, ПIДДАНI АБО 
НЕ ПIДДАНI ТЕПЛОВIЙ ОБРОБЦI АБО ПРИГОТОВЛЕНІ IНШИМ СПОСОБОМ, НАПРИКЛАД СПАГЕТI, МАКАРОНИ, ЛОК-
ШИНА, РІЖКИ, ГАЛУШКИ, РАВІОЛІ, КАНЕЛОНІ; КУСКУС, ГОТОВИЙ АБО НЕ ГОТОВИЙ ДО СПОЖИВАННЯ

 

 383

CHAPTER 19: PREPARATIONS  OF  CEREALS,  FLOUR,  STARCH  
OR  MILK;  PASTRYCOOKS   PRODUCTS 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average  exports  to  the EU of preparations of  cereals,  flour,  starch or milk; pastrycooksʹ products 
between  2012  and  2014  amounted  to  €17mn,  growing  by  an  average  of  24,4%  per annum  over  the  period.  This 
represents 1,38% of the EU’s €1,2bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 19 (€ mn) Share of Chapter 19 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 19 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 19 (%) 

   

1901 MALT EXTRACT; FOOD PREPARATIONS OF FLOUR, GROATS, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, NOT CONTAINING COCOA OR CONTAINING < 
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Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average  exports  to  the EU of preparations of  cereals,  flour,  starch or milk; pastrycooksʹ products 
between  2012  and  2014  amounted  to  €17mn,  growing  by  an  average  of  24,4%  per annum  over  the  period.  This 
represents 1,38% of the EU’s €1,2bn average worldwide imports of these products over this period. 
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Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports  to  the EU of preparations of  cereals,  flour,  starch or milk; pastrycooksʹ products 
between  2012  and  2014  amounted  to  €17mn,  growing  by  an  average  of  24,4%  per annum  over  the  period.  This 
represents 1,38% of the EU’s €1,2bn average worldwide imports of these products over this period. 
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1903  ТАПIОКА ТА ЇЇ ЗАМIННИКИ, ПРИГОТОВЛЕНІ З КРОХМАЛЮ, У ФОРМІ ПЛАСТIВЦIВ, ГРАНУЛ, КУЛЬОК, КРУПИНОК, ГО-
РОШИН І В ІНШИХ АНАЛОГIЧНИХ ФОРМАХ

1904  ГОТОВI ХАРЧОВI ВИРОБИ, ОДЕРЖАНI ШЛЯХОМ ЗДУТТЯ АБО СМАЖЕННЯ ЗЕРНА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ЧИ ЗЕРНО-
ВИХ ПРОДУКТІВ (НАПРИКЛАД, КУКУРУДЗЯНI ПЛАСТIВЦI); ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ (КРIМ КУКУРУДЗИ) У ВИГЛЯДI ЗЕРНА 
АБО ПЛАСТIВЦIВ, ГРАНУЛ ЧИ ОБРОБЛЕНІ IНШИМ СПОСОБОМ (ЗА ВИНЯТКОМ БОРОШНА, КРУПКИ, КРУПІВ), ПО-
ПЕРЕДНЬО ПРОВАРЕНI АБО ПРИГОТОВЛЕНI IНШИМ СПОСОБОМ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ

1905  ХЛIБОБУЛОЧНI, БОРОШНЯНІ КОНДИТЕРСЬКI ВИРОБИ, З ВМIСТОМ АБО БЕЗ ВМIСТУ КАКАО; ВАФЕЛЬНI ПЛАСТИНИ, 
ПОРОЖНI КАПСУЛИ, ПРИДАТНI ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЦI, ВАФЕЛЬНI ОБЛАТКИ ДЛЯ ЗАПЕЧАТУВАН-
НЯ, РИСОВИЙ ПАПІР ТА АНАЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 18 видів продукції Групи 19  (на рівні 6 знаків), що склало  99,7% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код виду 
продукції

Опис Середньоариф-
метичний обсяг 
експорту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

190230 Іншi вироби з тiста без дріжджів, висушенi 8 769 176 50,41%
190531 Печиво солодке сухе; вафлi та вафельнi облатки, повнiстю або частко-

во покрите шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао
3 097 850 17,81%

190590 Хлiбобулочнi, борошняні кондитерськi вироби, з вмiстом або без 
вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для вико-
ристання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисо-
вий папір та аналогічні продукти

1 178 495 6,77%

190532 Вафлi та вафельнi облатки 1 048 575 6,03%
190220 Вироби з тiста без дрiжджів, з начинкою, пiдданi або не пiдданi 

тепловiй обробцi або приготовлені iншим способом
844 287 4,85%

190520 Пряники 670 418 3,85%
190540 Сухарi, грiнки та аналогічні смаженi вироби 629 415 3,62%
190410 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна 

зернових культур або зернових продуктів
528 184 3,04%

190420 Готовi харчовi продукти, виготовленi з несмажених зернових 
пластiвцiв або із сумiшей несмажених зернових пластiвцiв із смажени-
ми зерновими пластівцями чи з обробленими шляхом здуття зернами 
зернових культур

479 240 2,75%

190190 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупів, 
крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом 
менш як  40 мас.% какао в перерахунку на повнiстю знежирену осно-
ву, в іншому місці не зазначені; готові харчовi продукти iз сировини 
товарних позицiй 0401 — 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 
5 мас.% у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в іншому місці 
не зазначені

94 023 0,54%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 19 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

190190 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупів, крохмалю або солодового екстра-
кту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як  40 мас.% какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, 
в іншому місці не зазначені; готові харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 — 0404, без вмiсту 
або з вмiстом какао менш як 5 мас.% у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в іншому місці не зазна-
чені

1901 90 11 --- З вмiстом сухого екстракту 90 мас.% або бiльше 5,1 + 18  €/100 
кг/нетто

0 0%

1901 90 19 --- Іншi 5,1 + 14,7 €/100 
кг/нетто

0 0%

1901 90 91 --- Без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, 
крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, 
менш як 5 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор) чи 
iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю, крiм 
харчових продуктiв у виглядi порошку із сировини товарних 
позицiй 0401 — 0404

12,8% 0 0%

1901 90 99 --- Іншi 7,6 + EA ТК 0 або  7,6 + 
EA

190220 Вироби з тiста без дрiжджів, з начинкою, пiдданi або не пiдданi тепловiй обробцi або приготовлені iншим 
способом

1902 20 10 -- З вмiстом понад 20 мас.% риби, ракоподiбних, молюскiв 
або iнших водяних безхребетних

8,5% 3 5,7%

1902 20 30 -- З вмiстом понад 20 мас.% ковбас i аналогiчних продуктiв 
із м’яса та м’ясних субпродуктiв усiх видiв, включаючи жири 
будь-якого виду або походження

54,3 €/100 кг/
нетто

0 0%

1902 20 91 --- Пiдданi тепловiй обробцi 8,3 + 6,1 €/100 
кг/нетто

0 0%

1902 20 99 --- Іншi 8,3 + 17,1 €/100 
кг/нетто

0 0%

190230 Іншi вироби з тiста без дрiжджів
1902 30 10 -- Висушенi 6,4 + 24,6 €/100 

кг/нетто
0 0%

1902 30 90 -- Іншi 6,4 + 9,7 €/100 
кг/нетто

0 0%

190410 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових про-
дуктів

1904 10 10 -- Виготовленi з кукурудзи 3,8 + 20 €/100 
кг/нетто

0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

1904 10 30 -- Виготовленi з рису 5,1 + 46 €/100 
кг/нетто

0 0%

1904 10 90 -- Іншi 5,1 + 33,6 €/100 
кг/нетто

0 0%

190420 Готовi харчовi продукти, виготовленi з несмажених зернових пластiвцiв або із сумiшей несмажених зерно-
вих пластiвцiв із смаженими зерновими пластівцями чи з обробленими шляхом здуття зернами зернових 
культур

1904 20 10 -- Вироби типу мюслi (Musli) на основi несмажених пластiвцiв 
із зерна зернових культур

9 + EA 0 0%

1904 20 91 --- Виготовленi з кукурудзи 3,8 + 20 €/100 
кг/нетто

0 0%

1904 20 95 --- Виготовленi з рису 5,1 + 46 €/100 
кг/нетто

0 0%

1904 20 99 --- Іншi 5,1 + 33,6 €/100 
кг/нетто

0 0%

190531 Печиво солодке сухе, повнiстю або частково покрите шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао
1905 31 11 ---- У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г 9 + EA MAX 24,2 

+ AD S/Z
0 0%

1905 31 19 ---- Іншi 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z

0 0%

1905 31 30 ---- З вмiстом 8 мас.% або бiльше молочних жирiв 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z

0 0%

1905 31 91 ----- Печиво сухе з начинкою у вигляді сандвічів 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z

0 0%

1905 31 99 ----- Іншi 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z

0 0%

190532 Вафлi та вафельнi облатки
1905 32 05 --- З вмістом води понад 10 мас.% 9 + EA MAX 20,7 

+ AD F/M
0 0%

1905 32 11 ----- У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z

0 0%

1905 32 19 ----- Іншi 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z

0 0%

1905 32 91 ----- Пiдсоленi, з начинкою або без неї 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M

0 0%

1905 32 99 ----- Іншi 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z

0 0%

190540 - Сухарi, грiнки та аналогічні смаженi вироби:
1905 40 10 -- Сухарi 9,7 + EA 0 0%
1905 40 90 -- Іншi 9,7 + EA 0 0%

190590 Хлiбобулочнi, борошняні кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi 
капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папір 
та аналогічні продукти

1905 90 10 -- Прiсний хлiб (маца) 3,8 + 15,9 €/100 
кг/нетто

0 0%

1905 90 20 -- Вафельнi пластини, порожнi капсули для використання у 
фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий 
папір і аналогічні продукти 

4,5 + 60,5 €/100 
кг/нетто

0 0%

1905 90 30 --- Хлiбобулочнi вироби без додання меду, яєць, сиру або 
плодів, з вмiстом у сухому станi не бiльш як 5 мас.% цукру і не 
бiльш як 5 мас.% жиру

9,7 + EA 0 0%

1905 90 45 --- Печиво сухе 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M

0 0%

1905 90 55 --- Продукти екструдованi або експадованi, пряні або 
пiдсоленi 

9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M

0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

1905 90 60 ---- З доданням пiдсолоджувальних речовин 9 + EA MAX 24,2 
+ AD S/Z

0 0%

1905 90 90 ---- Іншi 9 + EA MAX 20,7 
+ AD F/M

0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження     
Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 19. 

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Оброблена продукція з цукру 1901 90 (99) (з вмістом цукру  ≥ 70 %) 2 000 тонн/рік

з поступовим збільшенням протягом 5 ро-
ків до 3 000 тонн/рік

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

-  Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і у якому ціна усіх ма-
теріалів Групи 17 не перевищує 30 % 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 19. 
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Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджу-
ються для матеріалів іншого походження, 
які набувають статусу товарів, що похо-
дять з певної країни

1901 Екстракт солоду; харчові продукти з борошна, 
круп, питлівки, крохмалю чи екстракту солоду, що 
не містять какао, або містять його у ваговій частині 
не більше 40%, що розраховано для повністю зне-
жиреного стану, причому дані продукти ніде більше 
не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої 
класифікації; харчові приготовляння з товарів заголо-
вків 0401-0404, які не містять какао або містять його 
у ваговій частині не більше 5%, що розраховано для 
повністю знежиреного стану, причому дані продукти 
ніде більше не конкретизовані та не включені до 
будь-якої іншої класифікації: 

- Витяжка солоду 

- Інші 

Вироблено із злаків Групи 10 
Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім ма-
теріалів даного товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не пере-
вищує 30 % ціни товару від виробника 

1902 Паста, незалежно від того, чи вона приготовлена або 
фарширована (м’ясом чи іншими інгредієнтами) чи 
оброблена будь-яким іншим чином, така як спагеті, 
макарони, локшина, лазанья, ньокки, італійські пель-
мені, канелоні; кускус, приготовлений або ні: 
- З ваговою частиною м’яса, м’ясних відходів, риби, 
ракоподібних чи молюсків 20 % або менше 

- З ваговою частиною м’яса, м’ясних відходів, риби, 
ракоподібних чи молюсків більше 20 % 

Виробництво у якому усі злаки та їхні складові 
частини (окрім твердої пшениці та її складові) 
вироблені цілком у даній країні 
Виробництво, у якому: 
- усі злаки та їхні складові частини (окрім твер-
дої пшениці та її складові) вироблені цілком у 
даній країні і 
- усі матеріали Груп 2 і 3 є виробленими ціл-
ком в даній країні 

1903 Крохмальна крупа та її замінники, виготовлені з крох-
малю у формі пластівців, зернин, гранул, висівок та 
подібних формах 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголо-
вку, окрім картопляного борошна заголовку 
1108 

Приготовлені страви, що отримані шляхом набря-
кання чи обжарювання злаків чи продуктів з них 
(наприклад, кукурудзяні пластівці); злаки (але не маїс 
(кукурудза)) у формі зернин або пластівців чи інших 
подібних формах (окрім борошна, круп та питлівки), 
завчасно оброблені чи приготовлені іншим чином, 
ніде більше не конкретизовані та не включені до 
будь-якої іншої класифікації 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім ма-
теріалів заголовку 1806, 
- у якому, усі злаки та борошно (окрім твердої 
пшениці, маїсу Zea indurata та їх складових) ви-
роблені цілком у даній країні 
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не пере-
вищує 30 % ціни товару від виробника 

1905 Хліб, мучні вироби, торти, бісквіти та інші кондитер-
ські вироби, що містять або не містять какао; при-
часні та вафельні облатки, крохмальні капсули, що 
використовуються у медичних цілях, рисовий папір 
та подібні товари 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголо-
вку, окрім матеріалів Групи 11. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 19:  Готові продук-
ти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні 

кондитерські вироби, при експорті в Європейський Союз.18

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах для людського споживання

3. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

4. Контроль за продуктами тваринного походження для людського споживання

5. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

6. Маркування харчових продуктів

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількос-
тях, які могли б загрожувати здоров’ю людини. Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та 
овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продукти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспор-
тування або також внаслідок забруднення довкілля.

Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down 
Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст за-
бруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.

18  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруднюва-
чів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продукти, в яких 
уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допущені на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для споживання людьми тваринних 
продуктів дозволяється тільки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних 
контролювати наявність хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах і продуктах тваринного походження.

Ця вимога стосується таких товарів: велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні, домашня птиця, аквакульту-
ра, молоко, яйця, кролятина, впольована або вирощена дичина і мед.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Постанова Європейського Парламенту – Regulatіon (EC) No 470/2009 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) – окреслює правила та процедури для визначення:

1. дозволеної в їжі тваринного походження максимальної залишкової концентрації активної фармакологічної ре-
човини (Maxіmum Resіdue Lіmіts – MRLs). Максимальні залишкові концентрації зазначені в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010 (OJ L-15 2 0/01/2010) (CELEX 32010R0037)

2. залишкового вмісту деяких активних фармакологічних речовин, для яких не встановлено максимальні залишко-
ві концентрації (т. з. опорна точка дії (Reference Poіnt for Actіon, RPA).

Вантажі харчових продуктів тваринного походження (імпортовані з третьої країни чи вироблені в ЄС) не можуть , за 
законом потрапити на ринок ЄС і будуть відхилені, якщо:

-
ведені в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 37/2010);

-
цію в ЄС не встановлено (тобто не зазначено в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 
37/2010);

-
ристання в ЄС для тварин харчового призначення (зазначених у таблиці 2 в Додатку до постанови Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010) і їх нинішня концентрація перевищує мінімальну граничну норму, т. зв. «Mіnіmum 
Requіred Performance Lіmіt» (MRPL), якщо її встановлено (наприклад, для хлорамфенікола або нітрофуранів);

20/01/2010) (CELEX 31996L0022), були використані такі речовини:
o стильбени або тиреостатики для будь-яких потреб
o бета-агоністи (стероїдні гормони) для прискорення росту
o естрадіол для терапевтичних чи зоотехнічних потреб.

Треті країни, що бажають експортувати в ЄС харчі тваринного походження, повинні подати в служби Комісії річ-
ний план моніторингу вмісту залишків у цих продуктах. Після того, як Комісія затверджує план, країна потрапляє 
до переліку в документі Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (CELEX 32011D0163). Включення до «списку залиш-
ків» – передумова експорту в ЄС харчів тваринного походження. Застосовуються також вимоги щодо охорони 
здоров’я людей і тварин.

При ввезенні в ЄС, з партій може здійснюватися відбирання та аналіз зразків на залишки в національних контр-
ольних лабораторіях держав-членів. Умови такого відбирання й аналізу зразків описані в постанові Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).
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Сайт Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів подає специ-
фічну інформацію про вимоги щодо вмісту залишків у деяких тваринах харчового призначення та продуктах, 
які з них походять:

-
вин у меді

Законодавство

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

theіr classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 
32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of beta-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

3. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).

Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.

3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
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a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-
тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.

Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)
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radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

concernіng the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food 
and feed products produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC 
(OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1830)

and assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 
32004R0065)

Regulatіon (EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for 
the authorіsatіon of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and 
adventіtіous or technіcally unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from 
a favourable rіsk evaluatіon (OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ 
EEC (OJ L-106 17/04/2001) (CELEX 32001L0018)
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presentіng the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed 
organіsms, as or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of 
the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

presentatіon of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods 
and novel food іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)
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addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)

sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)

Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and 
food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of 
the Councіl and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
N853/2004 and (EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

4. Контроль за продуктами тваринного походження для людського 
споживання 
Імпорт продуктів тваринного походження, призначених для людського споживання, підлягає вимогам щодо охо-
рони здоров’я людей і тварин, призначених запобігти перенесенню хвороб серед людей і худоби.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Умови щодо охорони здоров’я людей і худоби включають насамперед:
-

го походження відповідно до постанов: Regulatіon (EC) N o 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and 
of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0852);

32002L0099);

(EC) No 10 99/2009 (OJ L-303 18/11/2009) (CELEX 32009R1099);

(EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

-
нови: Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935).

Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG 
SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо здоров’я людей 
і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових продуктів і ветеринарії. 
Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цієї конкретної категорії продуктів. 
Цей список включають до законодавства ЄС. Схвалені підприємства: на додачу до затвердження країни, більшість 
продуктів тваринного походження можна імпортувати в ЄС тільки, якщо вони були відправлені з, отримані або при-
готовлені на підприємствах (бойні, обробні та переробні підприємства тощо), які входять до переліку, затвердженого 
Генеральним директоратом з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG SANCO). Ветеринарний сертифікат: 
імпорт продуктів тваринного походження в ЄС повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний упо-
вноваженим ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, який засвідчує, що відповідні продукти 
придатні для експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від категорії про-
дуктів, породи тварин, та / або спеціальних вимог для цих конкретних продуктів. Контроль за здоров’ям: після при-
буття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою відповідно до положень 
директиви: Councіl Dіrectіve 97/78/EC (OJ L-24 30/01/1998) (CELEX 31997L0078). Відповідно до процедури, визначеній 
постановою Commіssіon Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), результати інспекції 
мають бути відображені в загальному ветеринарному документі доступу (Common Veterіnary Entry Document, CVED 
Anіmals).

Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, включе-
ної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сертифіка-
тами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена. До-
тримання цих вимог тісно пов’язане з виконанням певних умов, спрямованих на захист здоров’я людей і тварин.

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
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the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

for Trіchіnella іn meat (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2075)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards specіal guarantees concernіng salmonella for 
consіgnments to Fіnland and Sweden of certaіn meat and eggs (OJ L-271 15/10/2005) (CELEX 32005R1688)

governіng trade іn and іmports іnto the Communіty of products not subject to the saіd requіrements laіd down 
іn specіfіc Communіty rules referred to іn Annex A (І) to Dіrectіve 89/662/EEC and, as regards pathogens, to 
Dіrectіve 90/425/EEC (OJ L-62 15/03/1993) (CELEX 31992L0118)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)

delіverіes of raw mіlk to processіng establіshments and the processіng of thіs raw mіlk іn Romanіa wіth regard 
to the requіrements of Regulatіon (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of Councіl 
(OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 32007D0027)

5. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:
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Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)

6. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:
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Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Associations of Pasta Manufacturers of the 
European Union (UN.A.F.P.A.)
Асоціація виробників макаронних виробів в 
Європейському Союзі
Viale del Poggio Fiorito, 61
00144 Roma
Italia
+39 06 8091071
+39 06 8073186
www.pasta-unafpa.org

Association of Chocolate, Biscuit and Confectionery 
Industries of Europe (CAOBISCO)
Європейська Асоціація шоколаду, печива та 
кондитерських виробів 
Bd Saint-Michel 47, 
1040 Brussels, Belgium
+ 32 253 918 00
+ 32 253 915 75
www.caobisco.eu

Bakery and Confectionery Associations in the EU 
(C.E.B.P.) 
ЄС Асоціація хлібобулочних та кондитерських 
виробів
Rue Jacques de Lalling 4, 
1040 Brussels, 
Belgium
www.cebp.eu

European Chilled Food Federation (ECFF)
Європейська Федерація охолоджених продуктів 
харчування 
Belgian Ready Meal Association
Avenue des Arts 43
B-1040 Brussels
Belgium
+32 2 550 17 64 
+32 2 550 17 54
www.ecff.net

Federation of the European Union Manufacturers 
and Suppliers of Ingredients to the Bakery, 
Confectionery and Patisserie Industries (FEDIMA)
Європейська Федерація виробників і постачальників 
інгредієнтів для хлібопекарської та кондитерської 
промисловості
Avenue Jules Bordet 142
B-1140 Brussels
Belgium
+32 2 761 16 52
+32 2 761 16 99
www.fedima.org

International Association for Cereal Science and 
Technology (ICC) 
Міжнародна Асоціація зернових культур та 
технологій
Marxergasse 2
1030 Wien 
Vienna
Austria
+43 1 70772020
www.icc.or.at 

International Pasta Organisation (IPO) 
Міжнародна Організація макаронних виробів
Viale del Poggio Fiorito 61
00144 Roma, 
Italia
+39 06 8091071
+39 06 8073186
www.internationalpasta.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AGROKOMPLEX (раз на 2 роки)
Сільськогосподарські та  продовольчі товари
Agrokomplex Nitra
Nitra
Slovakia
www.agrokomplex.sk 

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne
Cologne
Germany
www.anuga.com

AB TECH EXPO (раз на 2 роки)
Технологія та сировина для хлібобулочних, 
борошняних та кондитерських виробів
Rimini Fiera
Rimini 
Italy
www.sigep.it

ARTOZA (раз на 2 роки)
Хлібобулочні та кондитерські вироби
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Athens 
Greece
www.artoza.com

BAKEPOL (раз на 2 роки)
Хлібобулочні та кондитерські вироби 
Lublin 
Poland
 www.bakepol.pl

BALTPIEK (раз на 2 роки)
Хлібобулочні та кондитерські вироби , морозиво
Gdansk International Fair grounds
Gdansk 
Poland
www.mtgsa.com.pl

BBC - GOOD FOOD BAKES&CAKES SHOW (раз на 
рік)
Торти та печиво
Olympia Exhibition Centre
London 
UK - United Kingdom
www.olympia.co.uk 

FASTFOOD & CAFÉ SWEDEN (раз на рік)
Фастфуд і кафе
Stockholm 
Sweden
www.kistamassan.se

INTERSICOP (раз на рік)
Хлібобулочні, борошняні та кондитерські вироби
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.ifema.es

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

ISM (раз на рік)
Кондитерські вироби
Exhibition Centre Cologne
Köln
Germany
www.koelnmesse.de 

LEVANTE PROF (раз на 2 роки)
Хлібобулочні, кондитерські, макаронні вироби, 
морозиво, піца, пиво, вино, для барів та  ресторанів
Fiera del Levante
Bari
Italy
www.dmpsrl.eu

MBK (раз на 2 роки)
Борошномельна промисловість, хлібопекарські та 
кондитерські вироби
Brno Exhibition Centre
Brno
Czech Republic
www.bvv.cz

POLAGRA-FOOD (раз на рік)
Продукти харчування
Poznan Congress Center
Poznan
Poland
pcc.mtp.pl 
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PRORESTEL (раз на 2 роки)
Продукти харчування, кейтерінг 
Quai St-Malo
Saint-Malo
France
www.parc-expo-bretagne.com 

PROSWEETS COLOGNE (раз на 2 роки)
Кондитерська промисловість
Exhibition Centre Cologne
Köln
Germany
www.prosweets.com

SACHSENBACK DRESDEN - (раз на 3 роки)
Хлібобулочні та кондитерські вироби
TradesMesse Dresden
Dresden 
Germany 
www.messe-stuttgart.de

SACHSENBACK LEIPZIG (раз на 3 роки)
Хлібобулочні та  кондитерські вироби
Messe Dresden
Dresden 
Germany
www.messe-stuttgart.de/sachsenback/

SALON DE L’ALIMENTATION BRUXELLES 
(раз на рік)
Продукти харчування
Brussels Exhibition Centre
Bruxelles
Belgium
www.brusselsexpo.be 

SIAB (раз на 3 роки)
Технології  та продукти для хлібобулочних, 
кондитерських виробів
Verona Exhibition Centre
Verona 
Italy
www.siabweb.com

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris
France
www.sialparis.com

SIGEP (раз на рік)
Технології  та продукти для хлібобулочних, 
кондитерських виробів
Rimini Fiera
Rimini 
Italy
www.sigep.it

SÜDBACK (раз на 2 роки)
Хлібобулочні та кондитерські вироби 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.messe-stuttgart.de

SWEETTARG (раз на рік)
Хлібобулочні та кондитерські вироби, морозиво
Katowice International Fair
Katowice 
Poland
www.sweettargi.fairexpo.pl
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Група 20.  
ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ  ОВОЧІВ, ПЛОДІВ, ГОРІХІВ 
АБО ІНШИХ ЧАСТИН РОСЛИН 

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
20.01 Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової 

кислоти

20.02 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти

20.03 Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти

20.04 Інші овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм 
продуктiв товарної позицiї 2006

20.05 Інші овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм 
продуктiв товарної позицiї 2006

20.06 Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин, консервованi з доданням цукру (глазуровані, 
зацукрованi або просоченi цукровим сиропом)

20.07  Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, одержа-
ні шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

20.08  Плоди, горіхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням 
або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені

20.09  Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з до-
данням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС продуктів переробки  овочів, плодів, горіхів або інших 
частин рослин за період 2012-2014 років склав €40,62 млн, зростаючи в середньому на 46,4% на рік.  Для ЄС це 
становило 0,80% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 20 за згаданий пе-
ріод, що склало €5 млрд.  

Експорт з України до ЄС
Група 20 (€ млн)

Частка Групи 20 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 20 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 20 (%)

2009  СОКИ З ПЛОДІВ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВИНОГРАДНЕ СУСЛО) АБО СОКИ ОВОЧЕВI, НЕЗБРОДЖЕНI ТА БЕЗ ДОДАННЯ СПИР-
ТУ, З ДОДАННЯМ АБО БЕЗ ДОДАННЯ ЦУКРУ ЧИ IНШИХ ПIДСОЛОДЖУВАЛЬНИХ РЕЧОВИН

2002  ТОМАТИ, ПРИГОТОВЛЕНI АБО КОНСЕРВОВАНI БЕЗ ДОДАННЯ ОЦТУ ЧИ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ
2008  ПЛОДИ, ГОРІХИ ТА IНШI ЇСТIВНI ЧАСТИНИ РОСЛИН, ПРИГОТОВЛЕНI АБО КОНСЕРВОВАНI IНШИМ СПОСОБОМ, З 

ДОДАННЯМ АБО БЕЗ ДОДАННЯ ЦУКРУ ЧИ IНШИХ ПIДСОЛОДЖУВАЛЬНИХ РЕЧОВИН АБО СПИРТУ, В ІНШОМУ МІС-
ЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ

2005  ІНШІ ОВОЧI, ПРИГОТОВЛЕНI АБО КОНСЕРВОВАНI БЕЗ ДОДАННЯ ОЦТУ ЧИ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ, НЕЗАМОРОЖЕНI, 
КРIМ ПРОДУКТIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 2006

2001  ОВОЧI, ПЛОДИ ТА IНШI ЇСТIВНI ЧАСТИНИ РОСЛИН, ПРИГОТОВЛЕНI АБО КОНСЕРВОВАНI З ДОДАННЯМ ОЦТУ ЧИ 
ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

 

 406

CHAPTER 20: PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS 
OR OTHER PARTS OF PLANTS 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants between 
2012 and 2014 amounted to €40,62mn, growing by an average of  46,4% per annum over the period. This represents 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 36 видів продукції Групи 20  (на рівні 6 знаків), що склало  98,0% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

200979 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки 
овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або 
без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, 
інші

32 323 260 79,6%

200290 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи 
оцтової кислоти, з вмiстом сухої речовини менш як 12 мас.%

3 636 361 9,0%

200819 Плоди, горіхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi 
або консервованi iншим способом, з доданням або без до-
дання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спир-
ту, в іншому місці не зазначені, інші

1 183 939 2,9%

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки 
овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або 
без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин

946 443 2,3%

200599 Інші овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту 
чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної 
позицiї 2006

837 572 2,1%

200210 Томати цiлi або розрiзанi на частини 495 401 1,2%
200950 Сiк томатний 289 881 0,7%
200190 Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або 

консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти, інші 
265 506 0,7%

200520 Інші овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту 
чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної 
позицiї 2006, картопля

126 669 0,3%

200912 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки 
овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або 
без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, не-
заморожений, з числом Брікса не більш як 20

82 519 0,2%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 20 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

200979 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з додан-
ням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, інші

2009 79 11 ---- Вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 30 + 18,4 
€/100 кг/не-
тто

ТК 0 або 30 + 
18,4 €/100 
кг/нетто

2009 79 19 ---- Інший 30% ТК 0 або 30 %
2009 79 30 ---- Вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який містить до-

даний цукор
18% ТК 0 або 18%

2009 79 91 ----- З вмістом доданого цукру понад 30 мас.% 18 + 19,3 
€/100 кг/не-
тто

ТК 0 або 18 + 
19,3 €/100 
кг/нетто

2009 79 93 ----- З вмістом доданого цукру не бiльш як 30 мас.% 18% ТК 0 або 18%
2009 79 99 ----- Який не містить доданого цукру 18% ТК 0 або 18%

200290 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи 
оцтової кислоти, з вмiстом сухої речовини менш як 12 мас.%

2002 90 11 --- У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 14,4% ТК 0 або 14,4%
2002 90 19 --- У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 14,4% ТК 0 або 14,4%
2002 90 31 --- У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 14,4% ТК 0 або 14,4%
2002 90 39 --- Упервинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 14,4% ТК 0 або 14,4%
2002 90 91 --- У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 14,4% ТК 0 або 14,4%
2002 90 99 --- У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 14,4% ТК 0 або 14,4%

200819 Плоди, горіхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням 
або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені, інші

2008 19 11 --- Тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше 
тропiчних горiхiв і тропiчних плодiв

7% 0 0%

2008 19 13 ----- Мигдаль i фiсташки, обсмаженi 9% 0 0%
2008 19 19 ----- Іншi 11,2% 0 0%
2008 19 91 ----Тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше 

тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв
8% 0 0%

2008 19 93 ------ Мигдаль i фiсташки 10,2% 0 0%
2008 19 95 ------ Іншi 12% 0 0%
2008 19 99 ----- Іншi 12,8% 0 0%

200599 Інші овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм 
продуктiв товарної позицiї 2006

2005 99 10 --- Плоди роду Сapsicum, крiм солодких стручкових або пахучого 
перцiв

6,4% 0 0%

2005 99 20 --- Каперси 16% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

2005 99 30 --- Артишоки 17,6% 0 0%
2005 99 40 --- Морква 17,6% 0 0%
2005 99 50 --- Овочевi сумiшi 17,6% 0 0%
2005 99 60 --- Капуста квашена 16% 0 0%
2005 99 90 --- Іншi 17,6% 0 0%

200210 Томати цiлi або розрiзанi на частини
2002 10 10 -- Очищенi 14,4% ТК 0 або 14,4% 
2002 10 90 -- Іншi 14,4% ТК 0 або 14,4%

200950 Сiк томатний
2009 50 10 -- Який містить доданий цукор 16% 0 0%
2009 50 90 -- Інший 16,8% 0 0%

200190 Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або 
консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти

2001 90 10 -- Мангове чутнi Вільна 0 0%
2001 90 20 -- Плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих 

перцiв
5% 0 0%

2001 90 30 -- Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 
€/100 кг/не-
тто

ТК 0 або 5,1 + 
9,4 €/100 кг/
нетто

2001 90 40 -- Ямс, батат, або солодка картопля, i аналогічні їстiвнi частини 
рослин з вмiстом 5 мас.% або бiльше крохмалю

8,3 + 3,8 
€/100 кг/не-
тто

0 0%

2001 90 50 -- Гриби 16% 0 0%
2001 90 60 -- Пальмова серцевина 10% 0 0%
2001 90 65 -- Маслини, або оливки 16% 0 0%
2001 90 70 -- Перець солодкий стручковий 16% 0 0%
2001 90 91 -- Тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10% 0 0%
2001 90 97 -- Іншi 16% 0 0%

200520 Інші овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм 
продуктiв товарної позицiї 2006, картопля 

2005 20 10 -- У виглядi борошна, круп або пластiвцiв 8,8 + EA 0 0%
2005 20 20 --- Нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або підсушена, 

солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у 
герметично закритих упаковках, придатна до споживання

14,1% 0 0%

2005 20 80 --- Інша 14,1% 0 0%
200912 Незаморожений, з числом Брікса не більш як 20 12,2% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження     
 Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 20. 

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Гриби 2003 10 (20-30) 500 тонн/рік

+ 500 тонн/рік (0711 51 (00))
Оброблені томати 2002 10 (10-90)

2002 90 (11-19-31-39-91-99)
10 000 тонн/рік

Виноградний та яблучний соки 2009 61 (90)
2009 69 (11-71-79-90)
2009 71 (20-99)
2009 79 (11-19-30-91-93-99)

10 000 тонн/рік
з поступовим збільшенням протягом 
5 років
до 20 000 тонн/рік

Цукрова кукурудза 2001 90 (30)
2004 90 (10)
2005 80 (00)

1 500 тонн/рік
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.

 - Виробництво, у якому усі фрукти, горіхи та овочі є виробленими цілком в даній країні

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 20. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються 
для матеріалів іншого походження, які набувають 
статусу товарів, що походять з певної країни 

Окремі товарні коди Групи 
20 

Приготовляння з овочів, фруктів, го-
ріхів та інших частин рослин; окрім: 

Виробництво, у якому усі фрукти, горіхи та овочі є ви-
робленими цілком в даній країні 

Окремі товарні коди по-
зиції 2001 

Батат, солодка картопля та інші 
їстівні частини рослин, що містять 
крохмаль, заготовлені за допомо-
гою оцту чи оцтової кислоти, у ваго-
вій частині 5% або більше 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім 
матеріалів даного товару 

Окремі товарні коди пози-
цій 2004 - 2005 

Картопля у вигляді борошна, круп-
чатки або пластівців, заготовленою 
без допомоги оцту чи оцтової кис-
лоти 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім 
матеріалів даного товару 

Окремі товарні коди по-
зиції 2008 

- Горіхи, що не містять доданого цу-
кру або барвників 

Виробництво, у якому ціна усіх горіхів та насіння мас-
линових, що походять з цієї країни, заголовків 0801, 
0802 й 1201-1207 не перевищує 60 % ціни товару від 
виробника 

- Арахісове масло; суміші на основі 
злаків; пальмові ядра; маїс (куку-
рудза) 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім 
матеріалів даного товару 

- Інші винятки для горіхів та фрук-
тів, приготовлені не за допомогою 
парування чи кип’ятіння у воді, що 
не містять доданого цукру та є за-
мороженими 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів 
даного товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 
% ціни товару від виробника 

2009 Фруктові (у тому числі виноградне 
сусло) та овочеві соки, що не міс-
тять ферментів й алкоголю, неза-
лежно від того, чи є у їх складі дода-
ний цукор або інші підсолоджувачі 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів 
даного товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 
% ціни товару від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах       Групи 20: Продукти пе-
реробки  овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин, при експорті в Європейський Союз.19

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах для людського споживання (по-
трібно тільки для рослинних препаратів, що містять продукти тваринного походження для людського спо-
живання)

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

4. Маркування харчових продуктів

5. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількос-
тях, які могли б загрожувати здоров’ю людини.

Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продук-
ти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування або також внаслідок забруднення довкілля.

Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down 
Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст за-
бруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.

19  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для споживання людьми тваринних 
продуктів дозволяється тільки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних 
контролювати наявність хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах і продуктах тваринного походження.

Ця вимога стосується таких товарів: велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні, домашня птиця, аквакульту-
ра, молоко, яйця, кролятина, впольована або вирощена дичина і мед.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Постанова Європейського Парламенту – Regulatіon (EC) No 470/2009 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) – окреслює правила та процедури для визначення:

1. дозволеної в їжі тваринного походження максимальної залишкової концентрації активної фармакологічної ре-
човини (Maxіmum Resіdue Lіmіts – MRLs). Максимальні залишкові концентрації зазначені в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010 (OJ L-15 2 0/01/2010) (CELEX 32010R0037)

2. залишкового вмісту деяких активних фармакологічних речовин, для яких не встановлено максимальні залишко-
ві концентрації (т. з. опорна точка дії (Reference Poіnt for Actіon, RPA).

Вантажі харчових продуктів тваринного походження (імпортовані з третьої країни чи вироблені в ЄС) не можуть , за 
законом потрапити на ринок ЄС і будуть відхилені, якщо:

-
ведені в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 37/2010);

-
цію в ЄС не встановлено (тобто не зазначено в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 
37/2010);

-
ристання в ЄС для тварин харчового призначення (зазначених у таблиці 2 в Додатку до постанови Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010) і їх нинішня концентрація перевищує мінімальну граничну норму, т. зв. «Mіnіmum 
Requіred Performance Lіmіt» (MRPL), якщо її встановлено (наприклад, для хлорамфенікола або нітрофуранів);

20/01/2010) (CELEX 31996L0022), були використані такі речовини:
o стильбени або тиреостатики для будь-яких потреб
o бета-агоністи (стероїдні гормони) для прискорення росту
o естрадіол для терапевтичних чи зоотехнічних потреб.

Треті країни, що бажають експортувати в ЄС харчі тваринного походження, повинні подати в служби Комісії річ-
ний план моніторингу вмісту залишків у цих продуктах. Після того, як Комісія затверджує план, країна потрапляє 
до переліку в документі Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (CELEX 32011D0163). Включення до «списку залиш-
ків» – передумова експорту в ЄС харчів тваринного походження. Застосовуються також вимоги щодо охорони 
здоров’я людей і тварин.



625Група 20. ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ  ОВОЧІВ, ПЛОДІВ, ГОРІХІВ ...

При ввезенні в ЄС, з партій може здійснюватися відбирання та аналіз зразків на залишки в національних контр-
ольних лабораторіях держав-членів. Умови такого відбирання й аналізу зразків описані в постанові Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).

Сайт Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів подає специ-
фічну інформацію про вимоги щодо вмісту залишків у деяких тваринах харчового призначення та продуктах, 
які з них походять:

-
вин у меді

Законодавство

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of beta-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:
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Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)

4. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
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Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:

Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.
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5. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).

Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.
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3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-

тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.

Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)
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certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)
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(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European Parlіament 
and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 06 (OJ L-157 
08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)
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for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)

sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)

Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and food 
of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)
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certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for the 
organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from Regulatіon 
(EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) N853/2004 and 
(EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Association of Fruit and Vegetable 
Processing Industries (PROFEL)
Європейська асоціація  виробників  фруктів та 
овочів 
Avenue Jules Bordet 142, 
B-1140 Bruxelles
Belgium 
+32 (0)2 761.16.56 
+32 (0)2 761.16.99
www.profel-europe.org

European Fruit Juice Association (AIJN)
Європейська Асоціація фруктових соків
Rue de la Loi 221 box 5, 
B-1040 Brussels 
Belgium
+32 (0)2 235 06 20 
+32 (0)2 282 94 20 
www.aijn.org

European Federation Of The Trade In Dried Fruit & 
Edible Nuts·Processed Fruit & Vegetables Processed 
Fishery Products·Spices·Honey (FRUCOM)
Європейська Федерація торгівлі сухофруктів, горіхів, 
перероблених фруктів та овочів, спецій, меду і 
подібних продуктів
Rue de Trèves 49-51, Box 14
B- 1040 Brussels
Belgium
+32 2 231 06 38
+32 2 732 67 66 
www.frucom.eu

European Chilled Food Federation (ECFF)
Європейська Федерація охолоджених продуктів 
харчування 
Belgian Ready Meal Association
Avenue des Arts 43
B-1040 Brussels
Belgium
+32 2 550 17 64 
+32 2 550 17 54
www.ecff.net

Association of the Industry of Fruit and vegetables 
in Vinegar, Brine, Oil and Similar Products of the EU
Європейська Асоціація індустрії фруктів та овочів,  
оцту, олії та аналогічних продуктів
Av. De Rodebeek 30
B-1030 Bruxelles
Belgium
+322 7438730
www.culinaria-europe.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne
Cologne
Germany
www.anuga.com

FOOD-ING INTERNATIONAL (раз на рік)
Продукти харчування і напої, інгредієнти для 
галузей харчової промисловості, алкогольних та 
безалкогольних напоїв 
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.fooding.pro

FI EUROPE & NI (раз на 2 роки)
Продукти харчування та інгредієнти 
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.figlobal.com

FOODNEWS WORLD JUICE (раз на рік) 
Сік 
Europe 
www.worldjuice.com

Freskon (раз на рік)
Фрукти та овочі 
Thessaloniki International Exhibition Centre
Greece
Thessalonika
www.profile.helexpo.gr

HEALTH INGREDIENTS EUROPE (раз на 2 роки)
Харчові інгредієнти
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany 
www.rai.nl

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

NATURAL INGREDIENTS (раз на 2 роки)
Натуральні інгредієнти ,  виробництво 
напівфабрикатів та готової продукції
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany
www.figlobal.com

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris
France
www.sialparis.com



636 МАКРОПЕДІЯ

Група 21.  
РІЗНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

21.01
Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю або мате, або парагвайського чаю і готовi продукти на їх 
основi або на основi кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорiй та iншi смаженi 
замiнники кави і екстракти, есенцiї та концентрати з них

21.02 Дрiжджi (активнi чи неактивнi); iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми (крiм вакцин товарної позицiї 
3002); готовi пекарськi порошки

21.03 Продукти для приготування соусiв і готовi соуси; смаковi добавки та приправи змішані; порошок гiрчицi 
та готова гiрчиця

21.04 Супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування; гомогенiзованi складені харчовi продукти

21.05 Морозиво та iншi види харчового льоду, що мiстять або не мiстять какао

21.06 Харчовi продукти, в іншому місці не зазначені
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС різних харчових продуктів за період 2012-2014 років 
склав €16 млн, зростаючи в середньому на 14% на рік.  Для ЄС це становило 0,62% від середньоарифметичного 
обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 21 за згаданий період, що склало €2,6 млрд.  

Експорт з України до ЄС
Група 21 (€ млн)

Частка Групи 21 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 21 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 21 (%)

2102  ДРIЖДЖI (АКТИВНI ЧИ НЕАКТИВНI); IНШI МЕРТВI ОДНОКЛIТИННI МIКРООРГАНIЗМИ (КРIМ ВАКЦИН ТОВАРНОЇ 
ПОЗИЦIЇ 3002); ГОТОВI ПЕКАРСЬКI ПОРОШКИ

2103  ПРОДУКТИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СОУСIВ І ГОТОВI СОУСИ; СМАКОВI ДОБАВКИ ТА ПРИПРАВИ ЗМІШАНІ; ПОРОШОК 
ГIРЧИЦI ТА ГОТОВА ГIРЧИЦЯ

2104  СУПИ ЧИ БУЛЬЙОНИ ГОТОВI ТА ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ЇХ ПРИГОТУВАННЯ; ГОМОГЕНIЗОВАНI СКЛАДЕНІ ХАРЧОВI ПРО-
ДУКТИ

2101  ЕКСТРАКТИ, ЕСЕНЦIЇ ТА КОНЦЕНТРАТИ КАВИ, ЧАЮ АБО МАТЕ, АБО ПАРАГВАЙСЬКОГО ЧАЮ І ГОТОВI ПРОДУКТИ 
НА ЇХ ОСНОВI АБО НА ОСНОВI КАВИ, ЧАЮ ЧИ МАТЕ, АБО ПАРАГВАЙСЬКОГО ЧАЮ; СМАЖЕНИЙ ЦИКОРIЙ ТА IНШI 
СМАЖЕНI ЗАМIННИКИ КАВИ І ЕКСТРАКТИ, ЕСЕНЦIЇ ТА КОНЦЕНТРАТИ З НИХ

2106  ХАРЧОВI ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ
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Ukraine’s current trade with EU 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 16 видів продукції Групи 21  (на рівні 6 знаків), що склало  99,4% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

210210 Дрiжджi активнi 8 221 986 50,08%
210410 Супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування 2 314 581 14,10%
210320 Кетчуп та iншi томатнi соуси 2 011 321 12,25%
210390 Продукти для приготування соусiв і готовi соуси; смаковi 

добавки та приправи змішані; порошок гiрчицi та готова 
гiрчиця

1 412 694 8,61%

210690 Харчовi продукти, в іншому місці не зазначені 693 168 4,22%
210220 Дрiжджi неактивнi; iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми 474 913 2,89%
210111 Екстракти, есенцiї та концентрат 444 132 2,71%
210130 Смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави і екстра-

кти, есенцiї та концентрати з них
288 452 1,76%

210330 Порошок гiрчицi та готова гiрчиця 269 037 1,64%
210120 Екстракти, есенцiї та концентрати з чаю чи мате, або параг-

вайського чаю, і готовi продукти на їх основi або на основi 
чаю чи мате, або парагвайського чаю

182 213 1,11%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 21 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

210111 Екстракти, есенцiї та концентрат 9% 0 0%
210120 Екстракти, есенцiї та концентрати з чаю чи мате, або парагвайського чаю, і готовi продукти на їх основi або 

на основi чаю чи мате, або парагвайського чаю
2100 20 20 ---Екстракти, есенцiї або концентрати 6% 0 0%
2100 20 92 --- На основi екстрактiв, есенцiй або концентратiв з чаю 

чи мате, або парагвайського чаю
6% 0 0%

2100 20 98 --- Іншi 6,5+ EA ТК 0 або 6,5+ EA
210130 Смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави і екстракти, есенцiї та концентрати з них

2101 30 11 --- Смажений цикорiй 11,5% 0 0%
2101 30 19 --- Іншi 5,1+12,7 €/100 кг/

нетто
0 0%

2101 30 91 --- Смаженого цикорiю 14,1% 0 0%
2101 30 99 --- Іншi 10,8+22,7  €/100 кг/

нетто
0 0%

210210 Дрiжджi активнi
2102 10 10 -- Дрiжджi культурнi 10,9% 0 0%
2102 10 31 --- Сухi 12 +49,2 €/100 кг/

нетто
0 0%

2102 10 39 --- Іншi 12 +14,5 €/100 кг/
нетто

0 0%

2102 10 90 -- Іншi 14,7% 0 0%
210220 Дрiжджi неактивнi; iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми

2102 20 11 --- У виглядi таблеток, кубикiв чи аналогiчних форм або в 
первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1кг

8,3% 0 0%

2102 20 19 --- Іншi 5,1% 0 0%
2102 20 90 -- Іншi Вільна 0 0%

210320 Кетчуп та iншi томатнi соуси 10,2% 0 0%
210330 Порошок гiрчицi та готова гiрчиця

2103 30 10 -- Порошок гiрчицi Вільна 0 0%
2103 30 90 -- Готова гiрчиця 9% 0 0%

210390 Продукти для приготування соусiв і готовi соуси; смаковi добавки та приправи змішані; порошок гiрчицi та 
готова гiрчиця

2103 90 10 -- Мангове чутні, рiдке Вільна 0 0%
2103 90 30 -- Настоянки гiркі ароматичнi з вмiстом 44,2 — 49,2 об.% 

спирту та 1,5 — 6 мас.% тирличу (генцiану), прянощiв i 
рiзних iнгредiєнтiв з вмiстом 4 — 10% цукру, у посудинах 
мiсткiстю не бiльш як 0,5 л

Вільна 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

2103 90 90 -- Іншi 7,7% 0 0%
210410 Супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготуван-

ня
11,5% 0 0%

210690 Харчовi продукти, в іншому місці не зазначені
2106 90 20 -- Складені спиртні продукти, крім продуктів, виготовле-

них на основі ароматичних речовин, що використову-
ються у виробництві напоїв

17,3 MIN 1 
€/%vol/hl

0 0%

2106 90 30 --- Сироп з iзоглюкози 42,7€/100 кг/нетто 
mas

0 0%

2106 90 51 ---- Сироп з лактози 14€/100 кг/нетто 0 0%
2106 90 55 ---- Сироп з глюкози або з мальтодекстрину 20€/100 кг/нетто ТК 0або 20€/100 

кг/нетто
2106 90 59 ---- Іншi 0,4€/100 кг/нетто ТК 0 або 

0,4€/100 кг/
нетто

2106 90 92 --- Без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глю-
кози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молоч-
них жирiв, менш як 5 мас.% цукрози чи iзоглюкози, менш 
як 5 мас.% глюкози або крохмалю

9 + EA ТК 0або  9 + EA

2106 90 98 --- Іншi 12,8% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження     
 Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 21. 

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Цукрові сиропи 2106 90 (30-55-59) 2 000 тонн/рік 
Оброблена продукція з цукру 2101 12 (98) 

2101 20 (98) 
2 000 тонн/рік 
з поступовим збільшенням протягом 5 років 
до 3 000 тонн/рік 

Оброблена продукція з молоточних 
вершків 

2106 10 (80) 300 тонн/рік 
з поступовим збільшенням протягом 5 років 
до 500 тонн/рік 

Харчові продукти 2106 90 (98) 2 000 тон/рік 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 21. 



641Група 21. РІЗНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для ма-
теріалів іншого походження, які набувають статусу това-
рів, що походять з певної країни 

Окремі товарні коди 
Групи 21 

Різноманітні їстівні приготуван-
ня, окрім: 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матері-
алів даного товару 

2101 Екстракти, есенції та концен-
трати з кави, чаю або мате та 
приготовляння на основі даних 
продуктів або на основі кави, 
чаю чи мате; обжарений цикорій 
й інші обжарені замінники кави 
та їх екстракти, есенції та кон-
центрати 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного 
товару, і 
- у якому увесь цикорій є виробленим цілком в даній країні 

2103 Соуси та приготовляння з них; 
приправи та спеції; гірчичний 
порошок та борошно, обробле-
на гірчиця: 
- Соуси та приготовляння з них; 
приправи та спеції; гірчичний 
порошок та борошно 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матері-
алів даного товару. Проте можливе використання гірчичного 
порошку або борошна чи обробленої гірчиці 

- Гірчичний порошок та борош-
но, оброблена гірчиця 

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку 

Окремі товарні коди 
позиції 2104 

Супи та бульйони й приготов-
ляння з них 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім обро-
блених або консервованих овочів заголовків 2002 - 2005 

2106 Харчові продукти, ніде більше 
не конкретизовані та не вклю-
чені до будь-якої іншої класифі-
кації 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного 
товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни 
товару від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах       Групи 21 : Різні харчо-
ві продукти, при експорті в Європейський Союз.20

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах для людського споживання

3. Контроль за продуктами тваринного походження для людського споживання

4. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

5. Маркування харчових продуктів

6. CІTES - Захист загрожених видів

7. Контроль за рибопродуктами, призначеними для людського споживання

8. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількостях, 
які могли б загрожувати здоров’ю людини. Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, 
м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продукти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування 
або також внаслідок забруднення довкілля. Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 
315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 
31993R0315) – регулює в ЄС вміст забруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.

20  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруднюва-
чів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продукти, в яких 
уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допущені на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для споживання людьми тваринних 
продуктів дозволяється тільки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних 
контролювати наявність хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах і продуктах тваринного походження.

Ця вимога стосується таких товарів: велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні, домашня птиця, аквакульту-
ра, молоко, яйця, кролятина, впольована або вирощена дичина і мед.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Постанова Європейського Парламенту – Regulatіon (EC) No 470/2009 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) – окреслює правила та процедури для визначення:

1. дозволеної в їжі тваринного походження максимальної залишкової концентрації активної фармакологічної ре-
човини (Maxіmum Resіdue Lіmіts – MRLs). Максимальні залишкові концентрації зазначені в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010 (OJ L-15 2 0/01/2010) (CELEX 32010R0037)

2. залишкового вмісту деяких активних фармакологічних речовин, для яких не встановлено максимальні залишко-
ві концентрації (т. з. опорна точка дії (Reference Poіnt for Actіon, RPA).

Вантажі харчових продуктів тваринного походження (імпортовані з третьої країни чи вироблені в ЄС) не можуть , за 
законом потрапити на ринок ЄС і будуть відхилені, якщо:

-
ведені в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 37/2010);

-
цію в ЄС не встановлено (тобто не зазначено в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 
37/2010);

-
ристання в ЄС для тварин харчового призначення (зазначених у таблиці 2 в Додатку до постанови Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010) і їх нинішня концентрація перевищує мінімальну граничну норму, т. зв. «Mіnіmum 
Requіred Performance Lіmіt» (MRPL), якщо її встановлено (наприклад, для хлорамфенікола або нітрофуранів);

20/01/2010) (CELEX 31996L0022), були використані такі речовини:
o стильбени або тиреостатики для будь-яких потреб
o бета-агоністи (стероїдні гормони) для прискорення росту
o естрадіол для терапевтичних чи зоотехнічних потреб.

Треті країни, що бажають експортувати в ЄС харчі тваринного походження, повинні подати в служби Комісії річ-
ний план моніторингу вмісту залишків у цих продуктах. Після того, як Комісія затверджує план, країна потрапляє 
до переліку в документі Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (CELEX 32011D0163). Включення до «списку залиш-
ків» – передумова експорту в ЄС харчів тваринного походження. Застосовуються також вимоги щодо охорони 
здоров’я людей і тварин.

При ввезенні в ЄС, з партій може здійснюватися відбирання та аналіз зразків на залишки в національних контр-
ольних лабораторіях держав-членів. Умови такого відбирання й аналізу зразків описані в постанові Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).
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Сайт Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів подає специ-
фічну інформацію про вимоги щодо вмісту залишків у деяких тваринах харчового призначення та продуктах, 
які з них походять:

-
вин у меді

Законодавство

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

theіr classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 
32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of beta-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

3. Контроль за продуктами тваринного походження для людського 
споживання 
Імпорт продуктів тваринного походження, призначених для людського споживання, підлягає вимогам щодо охо-
рони здоров’я людей і тварин, призначених запобігти перенесенню хвороб серед людей і худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Умови щодо охорони здоров’я людей і худоби включають насамперед:
-

го походження відповідно до постанов: Regulatіon (EC) N o 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and 
of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0852);

32002L0099);

(EC) No 10 99/2009 (OJ L-303 18/11/2009) (CELEX 32009R1099);

(EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);
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-
нови: Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935).

Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG 
SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо здоров’я людей 
і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових продуктів і ветеринарії. 
Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цієї конкретної категорії продуктів. 
Цей список включають до законодавства ЄС. Схвалені підприємства: на додачу до затвердження країни, більшість 
продуктів тваринного походження можна імпортувати в ЄС тільки, якщо вони були відправлені з, отримані або при-
готовлені на підприємствах (бойні, обробні та переробні підприємства тощо), які входять до переліку, затвердженого 
Генеральним директоратом з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG SANCO). Ветеринарний сертифікат: 
імпорт продуктів тваринного походження в ЄС повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний упо-
вноваженим ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, який засвідчує, що відповідні продукти 
придатні для експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від категорії про-
дуктів, породи тварин, та / або спеціальних вимог для цих конкретних продуктів. Контроль за здоров’ям: після при-
буття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою відповідно до положень 
директиви: Councіl Dіrectіve 97/78/EC (OJ L-24 30/01/1998) (CELEX 31997L0078). Відповідно до процедури, визначеній 
постановою Commіssіon Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), результати інспекції 
мають бути відображені в загальному ветеринарному документі доступу (Common Veterіnary Entry Document, CVED 
Anіmals).

Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, включе-
ної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сертифіка-
тами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена. До-
тримання цих вимог тісно пов’язане з виконанням певних умов, спрямованих на захист здоров’я людей і тварин.

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

for Trіchіnella іn meat (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2075)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards specіal guarantees concernіng salmonella for 
consіgnments to Fіnland and Sweden of certaіn meat and eggs (OJ L-271 15/10/2005) (CELEX 32005R1688)
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governіng trade іn and іmports іnto the Communіty of products not subject to the saіd requіrements laіd down 
іn specіfіc Communіty rules referred to іn Annex A (І) to Dіrectіve 89/662/EEC and, as regards pathogens, to 
Dіrectіve 90/425/EEC (OJ L-62 15/03/1993) (CELEX 31992L0118)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)

delіverіes of raw mіlk to processіng establіshments and the processіng of thіs raw mіlk іn Romanіa wіth regard 
to the requіrements of Regulatіon (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of Councіl 
(OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 32007D0027)

4. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)
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5. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:



648 МАКРОПЕДІЯ

Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers and consumers 
are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

6. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.
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Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

7. Контроль за рибопродуктами, призначеними для людського споживання
Контроль стосується виконання загальних умов щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаних запобігти 
перенесенню хвороб серед людей і тварин. Імпорт рибопродуктів і продуктів аквакультури для людського спо-
живання підлягає загальним вимогам щодо охорони здоров’я, а саме:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав спожива-
чів (DG SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо 
здоров’я людей і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових про-
дуктів і ветеринарії. Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цього 
конкретного виду тварин. Цей список публікують в Офіційному журналі ЄС.

2. Ветеринарний сертифікат: партію повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний уповноваже-
ним ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, що засвідчує, що ці тварини придатні для 
експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від видів і призначення тва-
рин, санітарної групи, до якої Єврокомісія віднесла третю країну, та / або спеціальних вимог для цих конкретних 
тварин.

3. Контроль: після прибуття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою 
відповідно до положень директиви – Councіl Dіrectіve 91/496/EEC (OJ L-268 24/09/1991) (CELEX 31991L0496). На 
застосування процедур, визначених постановою – Commіssіon Regulatіon (EC) No 282/2004 (OJ L-49 19/02/2004) 
(CELEX 32004R0282), результати інспекції мають бути відображені в загальному ветеринарному документі досту-
пу (Common Veterіnary Entry Document, CVED Anіmals).

Заборонено ринкування в ЄС отруйних риб родин Tetraodontіdae, Molіdae, Dіodontіdae, Canthіgasterіdae, а також 
рибопродуктів, що містять такі біотоксини, як сігуатоксини чи міотоксини, на підставі постанови Regulatіon (EC) No 
853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl.

Отож, ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, 
включеної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сер-
тифікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-чле-
на. До свіжих рибопродуктів, які доставляють в ЄС просто з риболовного судна, що плаває під прапором третьої 
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країни, застосовують іншу схему контролю, викладену в Додатку ІІІ до постанови Regulatіon (EC) No 854/2004 of 
the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0854).

Законодавство

to a dіfferent scheme of health control laіd down іn Annex ІІІ of Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0854);

Red 2G as food colour (OJ L-19527/07/2007) (CELEX 32007R0884);

(EC) No 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 
32004R0852) (CELEX 32004R0852) respectіvely;

1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31 
997R0258);

(EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004)(CELEX 32004R1935);

Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила для харчових продуктів і гігієнічні характеристики харчів тваринного по-
ходження

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

country may land dіrectly and market the
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Умови щодо здовров’я тварин

productіon, processіng, dіstrіbutіon and іntroductіon of products of anіmal orіgіn for human consumptіon 
(OJ L-18 23/01/2003) (CELEX 32002L0099)

products thereof, and on the preventіon and control of certaіn dіseases іn aquatіc anіmals (OJ L-328 24/11/2006) 
(CELEX 32006L0088)

certaіn dіseases іn aquaculture anіmals and wіld aquatіc anіmals іn accordance wіth Artіcle 43 of Councіl 
Dіrectіve 2006/88/EC (OJ L-98 20/04/2010) (CELEX 32010D0221)

requіred of shellfіsh waters (OJ L-376 27/12/2006) (CELEX 32006L0113)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

requіrements for quarantіne of aquaculture anіmals (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008D0946)

Заходи з моніторингу залишків пестицидів, ветеринарних ліків та забруднювачів у та на харчових продуктах 
тваринного походження

lіve anіmals and products of anіmal orіgіn and repealіng Dіrectіves  85/358/EEC and 86/469/EEC  and Decіsіons 
89/187/EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl andRegulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) Note: Annex V to Councіl Regulatіon (EEC) No 2 
377/90 of 26 June 1990 layіng down a Communіty procedure for the establіshment of maxіmum resіdue lіmіts 
of veterіnary medіcіnal products іn foodstuffs of anіmal orіgіn (OJ L 224 18/08/1990) (CELEX 31990R2377) shall 
contіnue to apply untіl the entry іnto force of the measures related to the applіcatіon for an opіnіon of the 
European’s Medіcіnes Agency.

classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of ß-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0022)

coccіdіostats or hіstomonostats іn food resultіng from the unavoіdable carry-over of these substances іn 
nontarget feed (OJ L-40 11/02/2009) (CELEX 32009R0124)

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of 
radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)
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Communіty control programme for 2009, 2010 and 2011 to ensure complіance wіth maxіmum levels of and 
to assess the consumer exposure to pestіcіde resіdues іn and on food of plant and anіmal orіgіn (OJ L-328 
06/12/2008) (CELEX 32008R1213)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіedmaterіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) No 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Спеціальні умови приготування харчових продуктів

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ 115 11/11/1962) (CELEX 
31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon of 
derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food іngredіents 
(OJ L- 141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)
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of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 
31999L0003)

for the іrradіatіon of foods (OJ L-287 25/10/2002) (CELEX 32002D0840)

(OJ C-283 24/11/2009) Dіrectіve 2009/39/EEC of the European Parlіament and of the Councіl of 06 May 2009 on 
foodstuffs іntended for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

іnfants and young chіldren (OJ L- 339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) No 1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuff contaіnіng added oіls or fats (OJ L-202 
28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

Загальні умови стосовно матеріалів і виробів, які контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-220 15/08/2002) (CELEX 32002L0072)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)
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derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

plastіcіsers іn gaskets іn lіds іntended to come іnto contact wіth foods (OJ L-92 03/04/2007) (CELEX 32007R0372)

from whіch іmports of bіvalve molluscs, echіnoderms, tunіcates, marіne gastropods and fіshery products are 
permіtted (OJ L-320 18/11/2006) (CELEX 32006D0766)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-191 28/05/2004) (CELEX 32004R0882)

rules for the organіsatіon of offіcіal controls on products of anіmal orіgіn іntended for human consumptіon (OJ 
L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0854)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

veterіnary  checks on  products enterіng  the Communіty  from thіrd  countrіes (OJ  L-24 30/01/1998) (CELEX 
31997L0078)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

for veterіnary checks on anіmals and products of anіmal orіgіn from thіrd countrіes and updatіng the detaіled 
rules concernіng the checks to be carrіed out by the experts of the Commіssіon (OJ L-326  11/12/2001) (CELEX 
32001D0881)

controls at border іnspectіon posts under Councіl Dіrectіves 91/496/EEC and 97/78/EC (OJ L-116 04/05/2007) 
(CELEX 32007D0275) 

Commіssіon Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), the result of the іnspectіon 
shall be reflected іn the Common Veterіnary Entry Document (CVED).
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8. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).

Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.
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3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-

тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.

Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)
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certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)
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(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European Parlіament 
and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 06 (OJ L-157 
08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)
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for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)

sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)

Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and food 
of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)
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certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for the 
organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from Regulatіon 
(EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) N853/2004 and 
(EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of Manufacturers and Formulators of 
Enzyme Products (AMFEP)
Асоціація розробників і виробників ферментних 
продуктів
Avenue Jules Bordet 142
B-1140 Brussels
Belgium
 +32 (0)2 761 16 77
+32 (0)2 761 16 99
www.amfep.org

Confederation of Yeast Producers (COFALEC)
Конфедерація виробників дріжджів
14, rue de Turbigo. 
75001 Paris. France. 
+33 1 45 08 54 82.  
www.cofalec.com 

European Association of Fruit and Vegetable 
Processing (PROFEL)
Європейська Асоціація  виробників  фруктів та 
овочів 
Avenue Jules Bordet 142,
B-1140 BRUXELLES
Belgium
+32 (0)2 761.16.56 
+32 (0)2 761.16.99
www.profel-europe.org

European Ice Cream Association (EUROGLACES)
Європейська Асоціація морозива
c/o FEVIA
Rue de la Science 14
1040 Brussels
Belgium
+32 2 213 84 78
www.euroglaces.eu

European Snacks Association (ESA)
Європейська Асоціація закусок
Rue des Deux Eglises 26
BE - 1000 Brussels
Belgium
+32 (0)2 229 21 55
+32 (0)2 218 12 13
www.esasnacks.eu

European Chilled Food Federation (ECFF)
Європейська Федерація охолоджених продуктів 
харчування 
Belgian Ready Meal Association
Avenue des Arts 43
B-1040 Brussels
Belgium
+32 2 550 17 64 
+32 2 550 17 54
www.ecff.net

Federation of European Specialty Food Ingredients 
Industries (ELC)
Європейська Федерація промисловості харчових 
інгредієнтів 
Avenue des Gaulois 9,
B-1040 Bruxelles
Belgium
+32 2 736 53 54
+32 2 732 34 27
www.elc-eu.org

Federation of the European Union Manufacturers 
and Suppliers of Ingredients to the Bakery, 
Confectionery and Patisserie Industries (FEDIMA)
Європейська Федерація виробників і постачальників 
інгредієнтів для хлібопекарської та кондитерської 
промисловості
Avenue Jules Bordet 142
B-1140 Brussels
Belgium
+32 2 761 16 52
+32 2 761 16 99
www.fedima.org

Federation of Associations and Enterprises of 
Industrial Culinary Products Producers within 
Europe - Vereinigung der Verbände und Hersteller 
kulinarischer Lebensmittel in Europa (CULINARIA 
EUROPE)
Європейська Федерації об’єднань і підприємств 
виробників кулінарної продукції 
Reuterstraße 151
53113 Bonn
 +49 228 210095
 +49 228 229460
www.culinaria-europe.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AB TECH EXPO (раз на 2 роки)
Технологія та сировина для хлібобулочних, 
борошняних та кондитерських виробів
Rimini Fiera
Rimini 
Italy
www.sigep.it

AGRAR UNTERNEHMERTAGE (раз на 2 роки)
Сільськогосподарська продукція, торгівля та 
управління
Halle Münsterland
Münster
Germany
www.agrarunternehmertage.de

AGRARIA Romania (раз на рік)
Сільське  та лісове господарство, харчова 
промисловість 
Tetarom III Industrial Park
Cluj-Napoca
Romania 
www.10times.com

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne
Cologne
Germany
www.anuga.com

ARTOZA (раз на 2 роки)
Хлібобулочні та кондитерські вироби 
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Sparta 
Greece
www.artoza.com

BALTPIEK (раз на 2 роки)
Хлібобулочні та кондитерські вироби , морозиво
Gdansk International Fair grounds
Gdansk 
Poland
www.mtgsa.com.pl

BBC - GOOD FOOD SHOW SUMMER 
(раз на рік)
Гастрономія
National Exhibition Centre
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.bbcgoodfoodshow.com

EXPO TECNOCOM (раз на 2 роки)
Харчова промисловість та виробництво напоїв
Umbriafiere
Bastia Umbra
Italy
www.expo-tecnocom.it

NATURAL INGREDIENTS (раз на 2 роки)
Натуральні інгредієнти ,  виробництво 
напівфабрикатів та готової продукції
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany
www.figlobal.com

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris
France
www.sialparis.com

WORLD FOOD TECHNOLOGY & INNOVATION 
FORUM (раз на рік)
Харчові продукти та напої. Технології та інновації.
Etc. venues St Paul’s
London 
UK - United Kingdom
www.foodinnovate.com

FASTFOOD & CAFÉ SWEDEN (раз на 2 роки)
Фастфуд і кафе
Stockholm 
Sweden
www.kistamassan.se

FOODNEWS TOMATO FORUM (раз на 2 роки)
Помідори
StarHotels Metropole
Roma 
Italy
www.agraevents.com

FOOD-ING INTERNATIONAL(раз на рік)
Продукти харчування та напої,  інгредієнти для всіх 
галузей харчової , алкогольної та безалкогольної 
продукції 
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.fooding.pro
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FI EUROPE & NI (раз на 2 роки)
Продукти харчування , інгредієнти
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.figlobal.com

PROSWEETS COLOGNE (раз на 2 роки)
Кондитерська промисловість
Exhibition Centre Cologne
Köln
Germany
www.prosweets.com

HEALTH INGREDIENTS EUROPE (раз на 2 роки)
Харчові інгредієнти
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany 
www.rai.nl

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

LEVANTE PROF (раз на 2 роки)
Хлібобулочні, кондитерські, макаронні вироби, 
морозиво, піца, пиво, вино, для барів та  ресторанів 
Fiera del Levante
Bari 
Italy
www.dmpsrl.eu 
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Група 22.  
АЛКОГОЛЬНІ І БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ ТА ОЦЕТ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
22.01 Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших 

пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг

22.02 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизу-
вальних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009

22.03 Пиво із солоду (солодове).

22.04 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 
2009

22.05 Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

22.06 Іншi зброджені напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напій), напiй медовий); суміші із зброджених на-
поїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені

22.07  Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або більше; спирт етиловий та iншi 
спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї

22.08  Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні 
напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

22.09  Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС алкогольних і безалкогольних напоїв та оцту за пері-
од 2012-2014 років склав €18,8 млн, зменшувався в середньому на -6,6% на рік.  Для ЄС це становило 0,37% від 
середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 22 за згаданий період, що склало €5,4 
млрд.  

Експорт з України до ЄС
Група 22 (€ млн)

Частка Групи 22 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 22 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 22 (%)

2208  СПИРТ ЕТИЛОВИЙ НЕДЕНАТУРОВАНИЙ З КОНЦЕНТРАЦIЄЮ СПИРТУ МЕНШ ЯК 80 ОБ.%; СПИРТОВІ ДИСТИЛЯТИ ТА 
СПИРТНІ НАПОЇ, ОДЕРЖАНІ ШЛЯХОМ ПЕРЕГОНКИ, ЛІКЕРИ ТА ІНШІ НАПОЇ, ЩО МІСТЯТЬ СПИРТ

2204  ВИНА ВИНОГРАДНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВИНА КРІПЛЕНІ; СУСЛО ВИНОГРАДНЕ, КРIМ ТОГО, ЩО ВКЛЮЧЕНО ДО ТОВАР-
НОЇ ПОЗИЦIЇ 2009

2202  ВОДИ, ВКЛЮЧАЮЧИ МIНЕРАЛЬНI ТА ГАЗОВАНI, З ДОДАННЯМ ЦУКРУ ЧИ IНШИХ ПIДСОЛОДЖУВАЛЬНИХ АБО АРО-
МАТИЗУВАЛЬНИХ РЕЧОВИН, IНШI БЕЗАЛКОГОЛЬНI НАПОЇ, КРIМ ФРУКТОВИХ АБО ОВОЧЕВИХ СОКIВ ТОВАРНОЇ 
ПОЗИЦIЇ 2009

2203  ПИВО ІЗ СОЛОДУ (СОЛОДОВЕ).
2207  СПИРТ ЕТИЛОВИЙ, НЕДЕНАТУРОВАНИЙ, З КОНЦЕНТРАЦIЄЮ СПИРТУ 80 ОБ.% АБО БІЛЬШЕ; СПИРТ ЕТИЛОВИЙ ТА 

IНШI СПИРТОВІ ДИСТИЛЯТИ ТА СПИРТНІ НАПОЇ, ОДЕРЖАНІ ШЛЯХОМ ПЕРЕГОНКИ, ДЕНАТУРОВАНI, БУДЬ-ЯКОЇ 
КОНЦЕНТРАЦIЇ
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CHAPTER 22: BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of beverages, spirits and vinegar between 2012 and 2014 amounted to 
€18,8mn, growing by an average of  ‐6,6% per annum over the period. This represents 0,37% of the EU’s €5,4bn 
average worldwide imports of these products over this period. 
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(%) 
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2208 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF < 80%; SPIRITS, LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES (EXCL. 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 139 видів продукції Групи 22  (на рівні 6 знаків), що склало  98,0% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

220860 Горiлка 9 529 892 47,5%
220410 Вина iгристi 2 606 346 13,0%
220300 Пиво із солоду (солодове) 2 410 364 12,0%
220290 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цу-

кру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних 
речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або 
овочевих сокiв товарної позицiї 2009

2 234 998 11,1%

220890 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цу-
кру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних 
речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або 
овочевих сокiв товарної позицiї 2009

893 549 4,5%

220710 Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю спир-
ту 80 об.% або більше

790 343 3,9%

220210 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цу-
кру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних 
речовин

641 679 3,2%

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло вино-
градне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009, 
у посудинах мiсткiстю 2 л або менше

305 882 1,5%

220820 Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержанi шляхом пе-
регонки виноградного вина або вичавок винограду

209 867 1,0%

220870 Лiкери і солодкi наливки 159 162 0,8%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 22 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після набуття 
чинності Угодою

220210 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з до-
данням цукру чи iнших пiдсолоджувальних 
або ароматизувальних речовин

9,6% 0 0%

220290 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизу-
вальних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009

 2202 90 10 -- Без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401 
— 0404 або жирiв, одержаних з продуктiв то-
варних позицiй 0401 — 0404

9,6% 0 0%

2202 90  91 --- Менш як 0,2 мас.% 6,4 + 13,7 кг/
нетто

0 0%

2202 90 95 --- 0,2 мас.% або бiльше, але менш як 2 мас.% 5,5 + 12,1 кг/
нетто

0 0%

 2202 90 99 --- 2 мас.% або бiльше 5,4 + 21,2 кг/
нетто

ТК 0 або 5,4 + 21,2 кг/нетто

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної 
позицiї 2009, у посудинах мiсткiстю 2 л або менше

2204 21 10 --- Вина, крiм зазначених у товарній пiдпозицiї 
2204 10, у пляшках з “грибоподібними” корка-
ми, якi пiдтримуються за допомогою крiплень 
чи зав’язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним 
тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бар 
при температурі 20 оС, який обумовлений роз-
чиненим діоксидом вуглецю

32 €/гл 0 0%

2204 21 11 ------- Ельзаське (Alsace) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 12 ------- Бордо (Bordeaux) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 13 ------- Бургундське (Bourgogne) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 17 ------- Долина Луари (Val de Loire) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 18 ------- Мозель-саар-рувер (Mosel-Saar-Ruwer) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 19 ------- Пфальц (Pfalz) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 22 ------- Рейнхесен (Rheinhessen) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 23 ------- Токайське (Tokay) 14,8 €/гл 0 0%
2204 21 24 ------- Лацiо (Lazio) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 26 ------- Тосканське (Toscana) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 27 ------- Трентiно (Trentino), альто адідже (Alto 

Adige) і фріулі (Friuli) 
13,1 €/гл 0 0%

2204 21 28 ------- Венето (Veneto) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 32 ------- Вино верде (Vinho Verde) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 34 ------- Пенедеc (Penedes) 13,1 €/гл 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після набуття 
чинності Угодою

2204 21 36 ------- Рiоя (Rioja) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 37 ------- Валенсiя (Valencia) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 38 ------- Іншi 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 42 ------- Бордо (Bordeaux) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 43 ------- Бургундське (Bourgogne) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 44 ------- Божоле (Beaujolais) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 46 ------- Кот дю рон (Côtes du Rhône) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 47 ------- Лангедок-русiльйон (Languedoc-

Roussillon)
13,1 €/гл 0 0%

2204 21 48 ------- Долина Луари (Val de Loire) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 62 ------- П’ємонт (Piemonte) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 66 ------- Тосканське (Toscana) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 67 ------- Трентiно (Trentino) і альто адідже (Alto 

Adige) 
13,1 €/гл 0 0%

2204 21 68 ------- Венето (Veneto) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 69 ------- Дао (Dão), Берада (Bairrada) і Дуро 

(Douro)
13,1 €/гл 0 0%

2204 21 71 ------- Навара (Navarra) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 74 ------- Пенедес (Penedés) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 76 ------- Ріоя (Rioja) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 77 ------- Вальдепеніас (Valdepenas) 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 78 ------- Іншi 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 79 ------ Бiлi 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 80 ------ Іншi 13,1 €/гл 0 0%
2204 21 81 ------- Токайське (Tokay) 15,8  €/гл 0 0%
2204 21 82 ------- Іншi 15,4  €/гл 0 0%
2204 21 83 ------ Інші 15,4  €/гл 0 0%
2204 21 84 ------ Білі 15,4  €/гл 0 0%
2204 21 85 ------ Іншi 15,4  €/гл 0 0%
2204 21 87 ----- Марсала (Marsala) 18,6  €/гл 0 0%
2204 21 88 ----- Самос (Samos) і Мускат Лемнос (Muscat de 

Lemnos)
18,6  €/гл 0 0%

2204 21 89 ----- Портвейн (Port) 14,8  €/гл 0 0%
2204 21 91 ----- Мадера (Madeira) i Мускатель сетюбаль 

(Moscatel de Setubal) 
14,8  €/гл 0 0%

2204 21 92 ----- Херес (Sherry) 14,8  €/гл 0 0%
2204 21 94 ----- Іншi 18,6  €/гл 0 0%
2204 21 95 ----- Портвейн (Port) 15,8  €/гл 0 0%
2204 21 96 ----- Мадера (Madeira), Херес (Sherry) та Муска-

тель сетюбаль (Moscatel de Setubal)
15,8  €/гл 0 0%

2204 21 98 ----- Інші 20,9  €/гл 0 0%
2204 21 99 ---- З фактичною концентрацiєю спирту більш 

як 22 об.%
1,75 €/% об/гл 0 0%

220410 Вина iгристi
2204 10 11 --- Сhampagne (шампанське) 32 €/гл 0 0%
2204 10 19 --- Іншi 32 €/гл 0 0%
2204 10 91 --- Asti spumante (Асти спуманте) 32 €/гл 0 0%
2204 10 99 --- Іншi 32 €/гл 0 0%

220300 Пиво із солоду (солодове)
2203 00 01 -- В пляшках Вільна 0 0%
2203 00 09 -- Іншi Вільна 0 0%
2203 00 10 - У посудинах мiсткiстю більш як 10 л Вільна 0 0%

220710 Спирт етиловий неденатурований, з 
концентрацiєю спирту 80 об.% або більше

19,2€/гл ТК 0 або 19,2€/гл
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Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після набуття 
чинності Угодою

220820 Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок ви-
нограду

2208 20 12 --- Коньяк (Cognac) Вільна 0 0%
2208 20 14 --- Арманьяк (Armagnac) Вільна 0 0%
2208 20 26 --- Грапа (Grappa) Вільна 0 0%
2208 20 27 --- Брендi де жерез (Brandy de Jerez) Вільна 0 0%
2208 20 29 --- Іншi Вільна 0 0%
2208 20 40 --- Дистиляти необробленi Вільна 0 0%
2208 20 62 ---- Коньяк (Cognac) Вільна 0 0%
2208 20 64 ---- Арманьяк (Armagnac) Вільна 0 0%
2208 20 86 ---- Грапа (Grappa) Вільна 0 0%
2208 20 87 ---- Брендi де жерез (Brandy de Jerez) Вільна 0 0%
2208 20 89 ---- Іншi Вільна 0 0%

220860 Горiлка
2208 60 11 --- 2 л або менше Вільна 0 0%
2208 60 19 --- Більш як 2 л Вільна 0 0%
2208 60 91 --- 2 л або менше Вільна 0 0%
2208 60 99 --- Більш як 2 л Вільна 0 0%

2208 70 Лiкери і солодкi наливки
2208 70 10 -- У посудинах мiсткiстю 2 л або менше Вільна 0 0%
2208 70 90 -- У посудинах мiсткiстю більш як 2 л Вільна 0 0%

2208 90 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизу-
вальних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв

2208 90 11 --- 2 л або менше Вільна 0 0%
2208 90 19 --- Більш як 2 л Вільна 0 0%
2208 90 33 --- 2 л або менше Вільна 0 0%
2208 90 38 --- Більш як 2 л Вільна 0 0%
2208 90 41 ---- Оuzo (узо) Вільна 0 0%
2208 90 45 ------- Кальвадос Вільна 0 0%
2208 90 48 ------- Іншi Вільна 0 0%
2208 90 52 ------- Корн (korn) Вільна 0 0%
2208 90 54 ------- Текіла (tequila) Вільна 0 0%
2208 90 56 ------- Інші Вільна 0 0%
2208 90 69 ----- Іншi напої, що містять спирт Вільна 0 0%
2208 90 71 ----- Перегнані з плодiв Вільна 0 0%
2208 90 75 ----- Текіла (tequila) Вільна 0 0%
2208 90 77 ----- Іншi Вільна 0 0%
2208 90 78 ---- Іншi напої, що містять спирт Вільна 0 0%
2208 90 91 --- 2 л або менше 1 €/% об/гл + 6,4 

€/гл
ТК 0 або 1 €/% об/гл + 6,4 

€/гл
2208 90 99 --- Більш як 2 л 1 €/% об/гл ТК 0 або1 €/% об/гл

Тарифні квоти та інші обмеження     

 Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 22. 

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Етанол 2207 10 (00) 

2208 90 (91-99) 
2207 20 (00) 

27 000 тонн/рік 
з поступовим збільшенням протягом 5 років 
до 100 000 тонн/рік 
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Існують також обмеження на використання географічних назв для окремих видів продукції       Групи 22. Угодою 
про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачено 10-річний перехідний період, протягом якого можна 
правомірно використовувати такі назви, як:

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

Виробництво: 

- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і 

- у якому весь виноград або матеріали, отримані з нього є виробленими цілком в даній країні 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 22. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матері-
алів іншого походження, які набувають статусу товарів, що 
походять з певної країни 

2202 Води, у тому числі мінеральні 
і газовані, що містять доданий 
цукор або інші підсолоджувачі 
чи барвники та інші безалко-
гольні напої заголовку 2009, що 
не містять фруктових чи овоче-
вих соків 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного то-
вару, 
- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни 
товару від виробника і 
- у якому усі фруктові соки (окрім ананасового, лаймового та 
грейпфрутового) походять з цієї країни 

2207 Неденатурований етиловий 
спирт з процентним вмістом 80 
об. % або вище; етиловий спирт 
та інші спирти, денатуровані, з 
будь-якою концентрацією 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім заголовків 2207 або 
2208 і 
- у якому весь виноград або матеріали, отримані з нього є виро-
бленими цілком в даній країні або, якщо усі інші матеріали вже 
мають походження з цієї країни, можливе використання араку до 
5% за об’ємом 

2208 Неденатурований етиловий 
спирт з процентним вмістом 
80 об. % або менше; настоянки 
та інші спиртові та алкогольні 
напої 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім заголовків 2207 або 
2208 і 
- у якому весь виноград або матеріали, отримані з нього є виро-
бленими цілком в даній країні або, якщо усі інші матеріали вже 
мають походження з цієї країни, можливе використання араку до 
5% за об’ємом 



671Група 22. АЛКОГОЛЬНІ І БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ ТА ОЦЕТ 

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 22 : Алкогольні і 
безалкогольні напої та оцет, при експорті в Європейський Союз.21

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

3. Маркування харчових продуктів

4. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

5. Сертифікат і звіт про аналіз для вина, виноградного соку та мусту

6. Продажний вигляд і маркування винна та деяких винних продуктів

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількос-
тях, які могли б загрожувати здоров’ю людини.

Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продук-
ти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування або також внаслідок забруднення довкілля.

Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down 
Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст за-
бруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.

21  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.
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Законодавство

32002R0178)

3. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:
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Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

4. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до законодавчих 

актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) 
and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);
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(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).

Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.

3.  Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити 
високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для роз-
міщення на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або 
отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-

тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.
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Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)
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and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European Parlіament 
and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 06 (OJ L-157 
08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods and novel food 
іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори
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colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)

07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)
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sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)

Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn feed and food 
of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for the 
organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from Regulatіon 
(EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) N853/2004 and 
(EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

5. Сертифікат і звіт про аналіз для вин, виноградного соку та мусту
Імпортні вина, виноградний сік і муст повинні супроводжуватися формою V І 1, яка містить сертифікат, завіре-
ний уповноваженим органом країни походження, і звіт про аналіз, виконаний в офіційній лабораторії, визна-
ній третьою країною. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Сертифікат засвідчує відповідність до умов, застосовних у країні походження, а також, якщо продукт призначений 
для безпосереднього споживання людьми, що до нього не застосовувалися виноробні методи, забороенні в ЄС.
Звіт про аналіз повинен включати таку інформацію:
Загальний вміст сухого концентрату, загальна кислотність, вміст летючих кислот, лимонної кислоти, загальний вміст 
діоксиду сірки та та присутність видів, отриманих міжвидовим схрещенням
Густина мусту і виноградного соку
Загальний і поточний вміст спирту в об’ємних відсотках у вині та мусті в процесі ферментації 
У випадку винної продукції, не призначеної для прямого споживання людьми, звіт про аналіз заповнювати не треба.
Сертифікат і звіт про аналіз не потрібні для продуктів у маркованих контейнерах ємністю не більше 5 літрів, оснаще-
них разовим короком, коли партія в цілому не перевищує 100 літрів.
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Форму V І 1 повинні заповнювати уповноважені органи в країні походження відповідно до правил, визначе-
них в постанові Європейської Комісії: Commіssіon Regulatіon (EC) No 555/2008 (OJ L-170 30/06/2008) (CELEX 
32008R0555). Форма подається митним органам ЄС для митного очищення. Проте, паперову форму V І 1 можна 
замінити електронним документом, якщо третя країна має систему контролю, визнану ЄС як еквівалентну ви-
значеній законодавством.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EC) No 479/2008 on the common organіsatіon of the market іn wіne as regards support 
programmes, trade wіth thіrd countrіes, productіon potentіal and on controls іn the wіne sector (OJ L-170 
30/06/2008) (CELEX 32008R0555)

a common organіsatіon of the markets іn agrіcultural products and repealіng Councіl Regulatіons (EEC) No 
922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 037/2001 and (EC) No 1234/2007  (OJ  L-347  20/12/2013)  (CELEX 32013R1308)

6. Продажний вигляд і маркування вина та деяких винних продуктів
Для ринкування в ЄС, вино, призначене для людського споживання, підлягає деяким вимогам щодо продажно-
го вигляду та маркування, метою яких є захист інтересів споживачів і виробників.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ
Продажний вигляд
Використання певних форм пляшок закріплено за певними типами вин відповідно до Додатку XVІІ до постанови – 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 607/2009 (OJ L-193 24/07/2009) (CELEX 32009R0607).
Закривальні пристрої не можна накривати накривками чи фольгою, що містять свинець.
Ігристі та газовані ігристі вина повинні продаватися в скляних пляшках, закритих:

продуктами, припасованою кріпленням, покритим, за потреби, ковпачком і в оболонці з фольги, яка цілковито 
закриває пробку і всю або частину шийки пляшки,

Маркування
Правила маркування охоплюють терміни, якими треба описувати на етикетці якість і методи виробництва 
вина, терміни, які можна використовувати за певних умов, та інші вирази, зокрема такі, що дають інфор-
мацію, яка може бути корисною для споживачів.
Ці правила передбачають обов’язкове висвітлення певних відомостей, які дають можливість ідентифі-
кувати вино і надають споживачеві важливу інформацію. Крім того, регулюється використання деяких 
необов’язкових термінів. Інша інформація може бути включена за умови, що вона точна і не вводить спо-
живачів в оману.
Маркування не повинно містити слова, частини слів, знаки або зображення, які можуть спричинитися до 
непорозуміння.
Обов’язкову інформацію (крім деталей про імпортера, номера партії та заявлення алергенних інгредієнтів) 
слід розміщувати в одному візуальному полі, написи мають бути чіткими, розбірливими, легко читабельни-
ми і незмивними. Інформація на етикетці має бути однією або кількома офіційними мовами ЄС.
Постанова також містить положення про розмір шрифту для різних деталей інформації.
Зміст інформації на етикетці:

Обов’язкові відомості
Позначення категорії виноградних продуктів відповідно до частини ІІ Додатка VІІ до постанови – Regulatіon 
(EU) No 1308/2013 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-347 20/12/2013) (CELEX 32013R1308). 
Для вин з захищеним походженням або географічним зазначенням, позначення включатиме слова «захище-
но позначення походження» або «захищено географічне зазначення» і назва відповідної географічної зони.;
Фактичний вміст спирту за об’ємом зазначено в процентах або частках. Цифрам можуть передувати напи-
си «міцність» або«вміст спирту» або «сп.», за ними йде позначка «% об.»;
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Позначення походження, що складається зі слів «wіne of» , «produced іn», «product of» або «sekt of» (тіль-
ки для ігристих вин, високоякісних шампанських і високоякісних ароматичних ігристих вин), або в еквіва-
лентних термінах, з зазначенням, на додачу, назви країни, де виноград збирають і перероблюється в вино;
Ідентифікація розливальника або, в разі ігристих вин, газованих ігристих вин, високоякісних ігристих вин 
або високоякісних ароматичних ігристих вин, ім’я виробника чи постачальника. Назву та адресу доповню-
ють термінами «bottler», «bottled by», «bottled for» (в разі підряду на розлив), і «producer», « produced by»,« 
vendor» ,«sold by» або інші подібні вирази;
Ім’я та адреса імпортера, яким передують слова «іmporter» або «іmported by»;
Вміст цукру, відповідно до термінів, перелічених у частині А Додатку XІV до постанови – Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 607/2009, у випадку ігристих вин, газованих ігристих вин, високоякісних ігристих вин 
або високоякісних ароматичних ігристих вин;
Слова «газоване ігристе вино» та «газоване напівігристе вино» слід доповнювати, де потрібно, словами 
«отримано шляхом додавання діоксиду вуглецю» або «отримано шляхом додавання ангідриду вуглецю»;
Оголошення про вміст алергенних інгридієнтів, перелічених у Додатку ІІ до постанови – Regulatіon (EU) No 
1169/2011 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169), якому пе-
редує слово «містить». Для сульфітів можна скористатися такими формулюваннями: «sulphіtes», «sulfіtes», 
«sulphur dіoxіde» або «sulfur dіoxіde». На додачу, це оголошення може також супроводжуватися піктогра-
мою, включеною до Додатка X до постанови Commіssіon Regulatіon (EC) No 607/2009.
Необов’язкові відомості
Рік збирання врожаю за умови, що принаймні 85% винограду, використаного у виробництві продукту, зі-
брано цього року. Для продуктів, традиційно, отриманих з винограду, зібраного в січні або лютому, на ети-
кетці вказують попередній календарний рік;
Назва сорту винограду. Умови використання назв сортів винограду або їхніх синонимів повинні узгоджу-
ватися зі спеціальними правилами, введеними постановою: Commіssіon Regulatіon (EC) No 607/2009;
Традиційні терміни для вин з захищеним походженням або географічним зазначенням, введені постано-
вою – Regulatіon (EU) No 1308/2013 of the European Parlіament and of the Councіl and Commіssіon Regulatіon 
(EC) No 607/2009;
Символ Спільноти, що вказує захищене походження або захищене географічне зазначення;
Терміни стосовно деяких методів виробництва, зокрема, зазначені в постанові: Commіssіon Regulatіon (EC) 
No 607/2009;
Назва більшої чи меншої географічної одиниці, ніж площа, що лежить в основі позначення походження чи 
географічного зазначення для вин з такими позначеннями. Ця згадка може містити назву населеного пунк-
ту або групи населених пунктів, місцевої адміністративної одиниці або її частини, виноробного субрегіону 
або його частин або адміністративної території.
Крім цих специфічних вимог, є загальні правила маркування, які також застосовні до продуктів виноробства. 
Наприклад: вказівки чи позначення, що ідентифікують партію, до якої належать харчові продукти, відповід-
но до директиви: Dіrectіve 2011/91/EU (OJ L-334 16/12/2011) (CELEX 32011L0091); загальні положення про 
етикетування, представлення та рекламування харчових продуктів, зазначені в постанові: Regulatіon (EU) 
No 1169/2011; та правила про номінальну кількість розфасованих продуктів у директиві Dіrectіve 2007/45/
EC (OJ L-247 21/09/2007) (CELEX 32007L0045).

Законодавство

іmplementatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 479/2008 as regards protected desіgnatіons of orіgіn and 
geographіcal іndіcatіons, tradіtіonal terms, labellіng and presentatіon of certaіn wіne sector products (OJ L-193 
24/07/2009) (CELEX 32009R0607)

lіshіng a common organіsatіon of the markets іn agrіcultural products and repealіng Councіl Regulatіons 
(EEC) No 922/72,  (EEC) No 234/79,  (EC) No  1037/2001 and (EC)  No 1234/2007 (OJ  L-347 20/12/2013)  (CELEX 
32013R1308)

provіsіon of food іnformatіon to consumers, amendіng Regulatіons (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of 
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the European Parlіament and of the Councіl, and repealіng Commіssіon Dіrectіve 87/250/EEC, Councіl Dіrectіve 
90/496/EEC, Commіssіon Dіrectіve 1999/10/EC, Dіrectіve 2000/13/EC of the European Parlіament and of the 
Councіl, Commіssіon Dіrectіves 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commіssіon Regulatіon (EC) No 60 8/2004 (OJ 
L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169)

marks іdentіfyіng the lot to whіch a foodstuff belongs (OJ L-334 16/12/2011) (CELEX 32011L0091)

on nomіnal quantіtіes for prepacked products, repealіng Councіl Dіrectіves 75/106/EEC and 80/232/EEC, and 
amendіng Councіl Dіrectіve 76/211/EEC (OJ L-247 21/09/2007) (CELEX 32007L0045)

889/2008 layіng down detaіled rules for the іmplementatіon of Councіl Regulatіon (EC) No 834/2007, as regards 
detaіled rules on organіc wіne (OJ L-71 09/03/2012) (CELEX 32012R0203)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of the Cider and Fruit Wine Industry of 
the EU (AICV)
Європейська Асоціація фруктових вин та сидру 
Av. De Roodebeek 30
B-1030 Bruxelles
Belgium
+322 7438730
www.aicv.org

Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV)
Європейський Комітет вина
Avenue des Arts 43 / 5e
B-1040 Brussels
Belgium
+32 2 230 99 70
+32 2 513 02 18
www.ceev.eu

Confederation Europeenne des Producteurs de 
Spiritueux
 (Spirits EUROPE)
Європейська Конфедерація виробників спиртних 
напоїв
Rue Belliard 12, 
1000 Ville de Bruxelles, 
Belgium
www.spirits.eu

EUROPEAN FEDERATION OF ORIGIN WINES (EFOW)
Європейська Федерація походження вина 
18 Square Ambiorix, 
B-1000 Bruxelles, 
Belgium
+32 (0)2 733 50 58
+32 (0)2 733 50 60
www.efow.eu

European Fruit Juices Association (AIJN) 
Європейська Асоціація фруктових соків 
Rue de la Loi 221 box 5, 
B-1040 Brussels
Belgium
+32 (0)2 235 06 20
 +32 (0)2 282 94 20 
www.aijn.org

European Drinking Water Cooler Association 
(EDWCA)
Європейська Асоціація питної води та кулерів 
Saunderton Estate,
Wycombe Road,
Saunderton,
Buckinghamshire,
+0845 832 2199
www.edwca.org/contact

Energy Drinks Europe
Енергетичні напої Європи
Rue de l’Association 50
B-1000 Brussels
Belgium
+32 2 209 11 44
+32 2 209 73 42
www.energydrinkseurope.org

FoodDrinkEurope
Продукти харчування, напої в ЄС
Avenue des Nerviens, 9-31
1040 Brussels
Belgium
+32 2 514 11 11
+32 2 511 29 05
www.fooddrinkeurope.eu

Soft Drinks Europea  (UNESDA) 
Безалкогольні напої
Rue du Trône 14-16,
B-1000 Bruxelles
Belgium
+ 32 2 737 0130
www.unesda.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne
Cologne
Germany
www.anuga.com

A TUTTA BIRRA (раз на рік)
Пиво
Udine e Gorizia Fiere
Udine
Italy
www.udinegoriziafiere.it

AGRIEST (раз на рік)
Сільськогосподарські машини, техніка і продукти 
для винної промисловості,  насіння,  добриво, 
садівництво машини і обладнання, житлове 
будівництво на селі, корми для тварин...
Udine e Gorizia Fiere
Udine 
Italy
www.agriest.it

AUTOCHTONA (раз на рік)
Інгредієнти для виробництва вина
Fiera Bolzano
Bolzano 
Italy
www.fierabolzano.it

BADISCHE WEINMESSE (раз на рік)
Вино та делікатеси
Messe Offenburg
Offenburg 
Germany
www.badische-weinmesse.de

ENOEXPO (раз на рік)
Вино
Expo Krakow 
Kracow 
Poland
www.targi.krakow.pl

ENOMAQ (раз на 2 роки)
Виноробство та обладнання
Feria de Zaragoza
Zaragoza 
Spain
www.feriazaragoza.com

ENOVITIS / SIMEI (раз на 2 роки)
Вино та виноградарство
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.fieramilano.it

FÊTE DES GRANDS VINS DE BOURGOGNE (раз на 
рік)
Вино
Palais des Congrès - Beaune
Beaune 
France
www.fetedesgrandsvins.fr

FÊTE DU VIN ET DE L'ARTISANAT D'ART (раз на рік)
Вино
Place Jules Pélissier
Saint-Rémy-de-Provence 
France
www.fetesetsalons.com

FOIRE AUX VINS D'ALSACE (раз на рік)
Вино
Parc des Expositions de Colmar
Colmar
France
www.foire-colmar.com

FORUM VINI (раз на рік)
Вино
M,O,C,
Munich
Germany
www.forum-vini.de

GOLOSITALIA (раз на рік)
Гастрономія та вино 
Fiera di Brescia
Brescia
Italy
www.golositalia.it

GOURMET FOOD & WINE SELECTION (раз на 2 
роки)
Вино та гастрономія 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
en.salon-gourmet-selection.com
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INTERVINO KLAGENFURT (раз на рік)
Вино
Klagenfurter Messe
Klagenfurt
Austria
www.kaerntnermessen.at

INTERVITIS VIENNA (раз на 3  роки)
Винна промисловість 
Austria Center Vienna
Vienna 
Austria
www.messe-stuttgart.de

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

MEGAVINO (раз на рік)
Вино 
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.megavino.be

MERCATO DEI VINI DEI VIGNAIOLI INDIPENDENTI 
(раз на рік)
Вино 
Piacenza Expo
Piacenza 
Italy
www.mercatodeivini.it

OENORAMA  (раз на рік)
Спиртні напої та вино
EKEP Exhibition Centre
Athens 
Greece
www.oenorama.com

OENOS (раз на рік)
Вино
Thessaloniki International Exhibition Centre
Thessaloniki 
Greece
profile.helexpo.gr

RENDEZVINO KARLSRUHE (раз на рік)
Вишукані вина
Messe Karlsruhe
Karlsruhe 
Germany 
www.rendezvino.info

SALON DE VIN (раз на рік)
Вино
Inter Expo Center
Sofia 
Bulgaria
www.iec.bg

SALON DES VIGNERONS ET DES TERROIRS (раз на 
рік)
Французькі вина
Forum Gambetta
Calais 
France
www.salon-des-vignerons.com

SALON DES VINS À MÂCON (раз на рік)
Національні вина
Parc des expositions de Mâcon
Mâcon
France
www.concours-salons-vins-macon.com

SALON DES VINS DE FRANCE - AGEN (раз на рік)
Французькі вина
Parc des expositions d’Agen
Agen
France
www.salon-vindefrance.com

SALON DES VINS DE FRANCE - AUXERRE (раз на рік)
Французькі вина
Auxerrexpo
Auxerre
France
www.salon-vindefrance.com

SALON DES VINS DE FRANCE - BESANÇON (раз на 
рік)
Французькі вина
Parc des expositions de Besançon - Micropolis
Besancon 
France
www.salon-vindefrance.com

SALON DES VINS DE FRANCE - BRIVE-LA-GAILLARDE
(раз на рік)
Французькі вина
Espace des Trois Provinces 
Brive-la-Gaillarde 
France
www.salon-vindefrance.com

SALON DES VINS DE FRANCE - LIMOGES (раз на рік)
Французькі вина
Parc des expositions de Limoges
Limoges 
France
www.salon-vindefrance.com



686 МАКРОПЕДІЯ

SALON DES VINS DE FRANCE - MONTLUÇON (раз на 
рік)
Французькі вина
Cimexpo - Parc des expositions de Montluçon
Montluçon 
France
www.salon-vindefrance.com

SALON DES VINS DE FRANCE - ORLÉANS (раз на 
рік)
Французькі вина
Parc des expositions d’Orléans
Orleans 
France
www.salon-vindefrance.com

SALON DES VINS DE FRANCE - PARENTIGNAT  (раз 
на рік)
Французькі вина
Jardins du Château
Parentignat 
France
www.salon-vindefrance.com

SALON DES VINS DE FRANCE - ROANNE (раз на рік)
Вино та гастрономія
Le Scarabée
Roanne 
France
www.salon-vindefrance.com

SALON DES VINS DE FRANCE - THONON-LES-BAINS
(раз на рік)
Французькі вина
Espace Tully
Thonon-les-Bains 
France
www.salon-vindefrance.com

SALON DES VINS DE FRANCE - TOURS (раз на рік)
Французькі вина
Parc des expositions de Tours
Tours 
France
www.salon-vindefrance.com

SALON DES VINS DE FRANCE - TROYES (раз на рік)
Французькі вина 
Parc des Expositions de Troyes - Le Cube
 Troyes 
France
www.salon-vindefrance.com

SALON DES VINS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS - 
BORDEAUX (раз на рік)
Вино 
Parc des expositions de Bordeaux-Lac
Bordeaux 
France
www.vigneron-independant.com

SALON DES VINS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS - 
LILLE (раз на рік)
Вино 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.vigneron-independant.com

SALON DES VINS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS - 
LYON (раз на рік)
Вино 
Halle Tony Garnier
Lyon 
France
www.vigneron-independant.com

SALON DES VINS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS - 
NICE (раз на рік)
Вино 
Palais des Expositions de Nice
Nice 
France
www.vigneron-independant.com

SALON DES VINS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS - 
REIMS (раз на рік)
Вино 
Parc des expositions de Reims
Reims 
France
www.vigneron-independant.com

SALON DES VINS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS - 
STRASBOURG (раз на рік)
Вино 
Parc des expositions du Wacken
Strasbourg 
France
www.vigneron-independant.com

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - ANGERS 
(раз на рік)
Вино та гастрономія
Angers Parc Expo
Angers 
France
www.salondelagastronomie.fr
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SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - 
BIARRITZ (раз на рік)
Вино та гастрономія
Halle d’Iraty
Biarritz 
France
www.salondelagastronomie.fr

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - BREST 
(раз на рік)
Вино та гастрономія
Parc des expositions Penfeld
Brest 
France
www.salondelagastronomie.fr

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - CAEN 
(раз на рік)
Вино та гастрономія
Parc des expositions de Caen
Caen 
France
www.salondelagastronomie.fr

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - 
CHÂLONS-EN-CAMPAGNE (раз на рік)
Вино та гастрономія 
Le Capitole en Champagne
Chalons-en-Champagne 
France
www.salondelagastronomie.fr

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - 
CHARTRES 
(2 рази на рік)
Вино та гастрономія
Chartrexpo
Chartres 
France
www.salondelagastronomie.fr

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - 
CHERBOURG (раз на рік)
Вино та гастрономія
Cité de la Mer
Cherbourg 
France
www.salondelagastronomie.fr

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - LA 
ROCHE-SUR-YON (раз на рік)
Вино та гастрономія
Centre des Expositions Les Oudairies
La Roche-sur-Yon 
France
www.salondelagastronomie.fr

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - LE 
HAVRE (раз на рік)
Вино та гастрономія
Docks café - Le Havre
Le Havre 
France
www.salondelagastronomie.fr

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - LE 
MANS 
(раз на рік)
Вино та гастрономія
Centre des expositions du Mans
Le Mans 
France
www.salondelagastronomie.fr

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - METZ 
(раз на рік)
Вино та гастрономія
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz 
France

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - NANTES 
(раз на рік)
Вино та гастрономія
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France
www.salondelagastronomie.fr

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - 
QUIMPER 
(раз на рік)
Вино та гастрономія
Parc des expositions de Penvillers
Quimper 
France
www.salondelagastronomie.fr

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - RENNES 
(раз на рік)
Вино та гастрономія
Parc-Expo de Rennes-Aéroport
Rennes 
France
www.salondelagastronomie.fr

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE (раз на 
рік)
Вино та гастрономія
Le Chorus, Parc des expositions
Vannes 
France
www.lechorus.com
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SALON VIN ET TERROIRS (2 рази на рік)
Вино
Parc des expositions de Toulouse
Toulouse 
France
www.salon-vins-terroirs-toulouse.com

SALON VIVRE AUTREMENT (раз на рік)
Натуральна і органічні продукти ,  вино
Parc Floral de Paris
Paris 
France
www.salon-vivreautrement.com

SITEVI (раз на 2 роки)
Обладнання і техніка для плодівництва і виноробної 
галузей
Montpellier - Parc des Expositions
Montpellier 
France
www.sitevi.com

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris
France
www.sialparis.com

SIVAL (раз на рік)
Виноградна лоза і вино
Angers Parc Expo 
Angers 
France
www.sival-angers.com

TECNOVID (раз на рік)
Виноградарство, техніка і обладнання
Feria de Zaragoza
Zaragoza 
Spain
www.feriazaragoza.com

VINARIA (раз на рік)
Винне виробництво,  продукція 
International Fair Plovdiv
Plovdiv 
Bulgaria
www.fair.bg

VINEX (раз на рік)
Вино
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

VINEXPO (раз на рік)
Вино та алкогольні напої
Parc des expositions de Bordeaux-Lac
Bordeaux 
France
www.vinexpo.com

VINIDÔME (раз на рік)
Вино
Grande Halle d’Auvergne
Clermont-Ferrand 
France
www.vinidome.com

VINITALY (раз на рік)
Вино та алкогольні напої
Verona Exhibition Centre
Verona
Italy
www.vinitaly.com

VINITECH-SIFEL (раз на 2 роки)
Вино, фрукти та  овочі,  виробництво
Parc des expositions de Bordeaux-Lac
Bordeaux 
France
www.vinitech-sifel.com

VINO (раз на рік)
Вино
Ljubljanski sejem - Ljubljana Exhibition and 
Convention Centre
Ljubljana 
Slovenia
www.gast.si

WEINMESSE INNSBRUCK (раз на рік)
Вино
Exhibition Center Innsbruck
Innsbruck 
Austria
www.cmw.at 

WINE2WINE (раз на рік)
Вино
Verona Exhibition Centre 
Verona 
Italy
www.wine2wine.net

WWM BARCELONA (раз на рік)
Вино та алкогольні напої
Adhesion Group
Europe 
Europe
www.wwm-barcelona.com
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WEIN IM SCHLOSS  (раз на рік)
Вино
Schloss Mondsee
Mondsee 
Austria
www.cmw.at
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Група 23.  
ЗАЛИШКИ І ВІДХОДИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ; 
ГОТОВІ КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
23.01 Борошно, крупи та гранули з м’яса або м’ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших 

водяних безхребетних, не придатнi для споживання; шкварки

23.02 Висiвки, кормове борошно та iншi відходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способів оброб-
ки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульовані

23.03 
Відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогiчнi відходи і залишки, буряковий жом, багаса (жом 
цукрової тростини) та iншi вiдходи і залишки від виробництва цукру, барда та iншi вiдходи і залишки від 
пивоварiння та винокуріння, гранульованi або негранульовані

23.04 Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, 
негранульованi або гранульованi

23.05 Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час вилучення арахiсової олiї, меленi або немеленi, 
негранульованi або гранульованi

23.06 Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв і олiй, за винятком 
вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi

23.07  Винний осад; винний камiнь

23.08  Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки і побічні продукти, 
негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в іншому місці не зазначені

23.09  Продукти, що використовуються для годiвлi тварин
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС залишків і відходів харчової промисловості; готових 
кормів для тварин за період 2012-2014 років склав €465 млн, зростаючи в середньому на 35,2% на рік.  Для ЄС 
це становило 4,4% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 23 за згаданий 
період, що склало €10,5 млрд.  

Експорт з України до ЄС
Група 23 (€ млн)

Частка Групи 23 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 23 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 23 (%)

2306  МАКУХА ТА IНШI ТВЕРДI ВІДХОДИ І ЗАЛИШКИ, ОДЕРЖАНI ПIД ЧАС ДОБУВАННЯ РОСЛИННИХ ЖИРIВ І ОЛIЙ, 
ЗА ВИНЯТКОМ ВIДХОДIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 2304 АБО 2305, МЕЛЕНI АБО НЕМЕЛЕНI, НЕГРАНУЛЬОВАНI АБО 
ГРАНУЛЬОВАНI

2303  ВІДХОДИ І ЗАЛИШКИ ВІД ВИРОБНИЦТВА КРОХМАЛЮ ТА АНАЛОГIЧНI ВІДХОДИ І ЗАЛИШКИ, БУРЯКОВИЙ ЖОМ, 
БАГАСА (ЖОМ ЦУКРОВОЇ ТРОСТИНИ) ТА IНШI ВIДХОДИ І ЗАЛИШКИ ВІД ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ, БАРДА ТА IНШI 
ВIДХОДИ І ЗАЛИШКИ ВІД ПИВОВАРIННЯ ТА ВИНОКУРІННЯ, ГРАНУЛЬОВАНI АБО НЕГРАНУЛЬОВАНІ
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2309  ПРОДУКТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОДIВЛI ТВАРИН
2308  ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА РОСЛИННI ВIДХОДИ, РОСЛИННI ЗАЛИШКИ І ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ, 

НЕГРАНУЛЬОВАНI АБО ГРАНУЛЬОВАНI, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОДIВЛI ТВАРИН, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗА-
ЗНАЧЕНІ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 17 видів продукції Групи 23  (на рівні 6 знаків), що склало  99,94% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

230630 Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час добуван-
ня рослинних жирiв і олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 
2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульо-
вані, з насiння соняшнику

438 008 369 94,12%

230641 Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час до-
бування рослинних жирiв і олiй, за винятком вiдходiв товарної 
позицiї 2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або 
гранульовані, з  насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом 
ерукової кислоти

7 416 645 1,59%

230320 Буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи і 
залишки від виробництва цукру

5 503 557 1,18%

230649 Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час до-
бування рослинних жирiв і олiй, за винятком вiдходiв товарної 
позицiї 2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або 
гранульованi

4 371 457 0,94%

230400 Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час ви-
лучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або 
гранульованi

3 481 393 0,75%

230990 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин 2 375 922 0,51%

230620 Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час добуван-
ня рослинних жирiв і олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 
2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульо-
вані, з насiння льону

1 715 132 0,37%

230310 Відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогiчнi 
вiдходи і залишки

1 181 223 0,25%

230800 Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi 
залишки і побічні продукти, негранульованi або гранульованi, що 
використовуються для годiвлi тварин, в іншому місці не зазначені

652 886 0,14%

230910 Корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi 381 311 0,08%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 23 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний пері-
од (років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

230310 Відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи і залишки
2303 10 11 --- Понад 40 мас.% 320 €/т ТК 0 або 320 €/т
2303 10 19 --- Не бiльш як 40 мас.% Вільна 0 0%
2303 10 90 -- Іншi Вільна 0 0%

230320 - Буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи і залишки від виробництва цукру:

2303 20 10 -- Буряковий жом Вільна 0 0%
2303 20 90 -- Іншi Вільна 0 0%

230400 Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час ви-
лучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або 
гранульованi

Вільна 0 0%

230620 Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час добуван-
ня рослинних жирiв і олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 
2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульо-
вані, з насiння льону

Вільна 0 0%

230630 Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час добуван-
ня рослинних жирiв і олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 
2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульо-
вані, з насiння соняшнику

Вільна 0 0%

230641 Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час добуван-
ня рослинних жирiв і олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 
2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або грану-
льовані, з  насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової 
кислоти

Вільна 0 0%

230649 Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час до-
бування рослинних жирiв і олiй, за винятком вiдходiв товарної 
позицiї 2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або 
гранульованi

Вільна 0 0%

230800 Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки і побічні продукти, 
негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в іншому місці не зазначені

2308 00 11 -- Із загальною концентрацiєю спирту — не бiльш як 4,3 мас.%, з 
вмiстом сухої речовини не менш як 40 мас.%

Вільна 0 0%

2308 00 19 -- Іншi 1,62 €/кг/
заг.
алк

0 0%

2308 00 40 - Жолудi та кiнськi каштани; вичавки з яблук і вичавки з інших пло-
дів, крiм виноградних 

Вільна 0 0%

2308 00 90 - Іншi 1,6 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний пері-
од (років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

230910 Корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi

2309 10 11 ----- Без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом молочних 
продуктiв менш як 10 мас.%

Вільна 0 0%

2309 10 13 ----- З вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних 
продуктiв

498 €/т 0 0%

2309 10 15 ----- З вмiстом 50 мас.% або бiльше, але менш як 75 мас.% молочних 
продуктiв

730 €/т 0 0%

2309 10 19 ----- З вмiстом 75 мас.% або бiльше молочних продуктiв 948 €/т 0 0%
2309 10 31 ----- Без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% 

цих продуктiв
Вільна 0 0%

2309 10 33 ----- З вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних 
продуктiв

530 €/т 0 0%

2309 10 39 ----- З вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв 888 €/т 0 0%
2309 10 51 ----- Без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% 

цих продуктiв
102 €/т 0 0%

2309 10 53 ----- З вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних 
продуктiв

577 €/т 0 0%

2309 10 59 ----- З вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв 730 €/т 0 0%
2309 10 70 --- Без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальто-

декстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних 
продуктiв

948 €/т 0 0%

2309 10 90 -- Іншi 9,6 0 0%
230990 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин

2309 90 10 -- Розчиннi рибнi продукти або продукти з морських ссавцiв 3,8 0 0%
2309 90 20 -- Продукти, зазначені в Додатковій примітці 5 до цієї групи Вільна 0 0%
2309 90 31 ------ Без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% 

цих продуктiв
23 €/т 0 0%

2309 90 33 ------ З вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних 
продуктiв

498 €/т 0 0%

2309 90 35 ------ З вмiстом 50 мас.% або бiльше, але менш як 75 мас.% молочних 
продуктiв

730 €/т 0 0%

2309 90 39 ------ З вмiстом 75 мас.% або бiльше молочних продуктiв 948 €/т 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження     
 Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 23. 

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Висівки, відходи та залишки 2303 10 (11) 16 000 тонн/рік

з поступовим збільшенням протягом 5 років
до 21 000 тонн/рік
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 23. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджують-
ся для матеріалів іншого походження, які на-
бувають статусу товарів, що походять з певної 
країни 

Окремі товарні коди по-
зиції 2301 

Китове борошно; борошно, порошок 
та пелети з риби чи з ракоподібних, 
молюсків та інших водяних безхребет-
них, що не призначені для споживання 
людиною 

Виробництво, у якому усі матеріали Груп 2 і 3 є ви-
робленими цілком в даній країні 

Окремі товарні коди по-
зиції 2303 

Залишки виробництва з кукурудзяного 
крохмалю (окрім концентрованих зам-
кових вод), зі вмістом протеїну, вагова 
частина якого у розрахунку на сухий 
продукт не перевищує 40% 

Виробництво, у якому уся кукурудза є виробленою 
цілком в даній країні 

Окремі товарні коди по-
зиції 2306 

Макуха та інші тверді залишки витягу з 
оливкової оливи, що містять більше 3% 
цієї олії 

Виробництво, у якому усі оливки є виробленими 
цілком в даній країні 

2309 Приготовляння для корму тварин Виробництво, у якому: 
- усі злаки, цукор чи патока, м’ясо та молоко є виро-
бленими цілком в даній країні і 
- усі матеріали Групи 3 є виробленими цілком в да-
ній країні 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 23 : Залишки і від-
ходи харчової промисловості; готові корми для тварин , при експорті в Європейський Союз.22

1. Контроль за рибопродуктами, не призначеними для людського споживання

2. Контроль за здоров’ям рослин

3. Контроль за безпечністю кормів нетваринного походження

1. Контроль за рибопродуктами, не призначеними для людського споживання 
Імпорт в ЄС рибопродуктів і продукції аквакультури, не призначених для людського споживання, підлягає за-
гальним умовам щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаним гарантувати високий рівень охорони 
здоров’я і безпеки упродовж усього харчового та кормового ланцюга та запобігти перенесенню хвороб, небез-
печних для тварин чи людей.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав спожива-
чів (DG SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо 
здоров’я людей і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових про-
дуктів і ветеринарії. Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цього 
конкретного виду тварин. Цей список публікують в Офіційному журналі ЄС.

2. Ветеринарний сертифікат: партію повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний уповноваже-
ним ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, що засвідчує, що ці тварини придатні для 
експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від видів і призначення тва-
рин, санітарної групи, до якої Єврокомісія віднесла третю країну, та / або спеціальних вимог для цих конкретних 
тварин.

3. Контроль: після прибуття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою 
відповідно до положень директиви – Councіl Dіrectіve 91/496/EEC (OJ L-268 24/09/1991) (CELEX 31991L0496). На 
застосування процедур, визначених постановою – Commіssіon Regulatіon (EC) No 282/2004 (OJ L-49 19/02/2004) 
(CELEX 32004R0282), результати інспекції мають бути відображені в загальному ветеринарному документі досту-
пу (Common Veterіnary Entry Document, CVED Anіmals).

Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, вклю-
ченої до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними серти-
фікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена.

Законодавство

and of the Councіl (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183);

Правила охорони здоров’я людей і тварин

health rules as regards anіmal by-products and derіved products not іntended for human consumptіon and 
repealіng Regulatіon (EC) No 1774/2002 (OJ L-300 14/11/2009) (CELEX 32009R1069)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 

22  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)

and products thereof, and on the preventіon and control of certaіn dіseases іn aquatіc anіmals. (OJ L-328 
24/11/2006) (CELEX 32006L0088)

certaіn dіseases іn aquaculture anіmals and wіld aquatіc anіmals іn accordance wіth Artіcle 43 of Councіl 
Dіrectіve 2006/88/EC (OJ L-98 20/04/2010) (CELEX 32010D0221)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

requіrements for quarantіne of aquaculture anіmals (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008D0946)

requіred of shellfіsh waters (OJ L-376 27/12/2006) (CELEX 32006L0113)

Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до годування тварин

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

Загальні умови щодо деяких речовин в та на кормах

іn anіmal feed (OJ L-140 30/05/2002) (CELEX 32002L0032)

Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767) Note: Accordіng to Commіssіon Regulatіon (EU) No 454/2010 (OJ L-128 27/05/2010) (CELEX 
32010R0454), feed іntended for pet anіmals and labelled іn accordance wіth Dіrectіve 79/373/EEC may be placed 
on the market untіl 31 August 2011. After that date, іt may remaіn on the market untіl stocks are exhausted.

17/06/2011) (CELEX 32011R0575)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L-62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)
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Спеціальні правила ринкування кормів та використання деяких продуктів як добавок у годуванні тварин

addіtіves for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831) Note: Accordіng to Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 892/2010, (OJ L-266 09/10/2010) (CELEX 32010R0892), some products are no longer 
consіdered as feed addіtіves wіthіn the scope of Regulatіon (EC) No 1831/2003. However, products whіch were 
authorіsed and labelled as feed addіtіves and pre-mіxtures іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1831/2003 
may contіnue to be placed on the market untіl 9 October 2013 and remaіn on the market untіl stocks are 
exhausted. Іn addіtіon, Commіssіon Recommendatіon 2011/25/EU (OJ L-11 15/01/2011) establіshes guіdelіnes 
for the dіstіnctіon between feed materіals, feed addіtіves, bіocіdal products and veterіnary medіcіnal products.

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230) Note: Exіstіng stocks of feed addіtіves covered by thіs Regulatіon may contіnue to be 
placed on the market and used as feed addіtіves belongіng to the group ‘flavourіng and appetіsіng substances’ 
untіl 10 Aprіl 2014. Premіxtures produced wіth the addіtіves above mentіoned may contіnue to be placed on 
the market and used untіl 10 October 2014. Compound feed and feed materіals produced wіth the addіtіves or 
wіth the premіxtures prevіously referred to and whіch have been labelled іn accordance wіth Regulatіon (EC) N 
o 767/2009 untіl 10 Aprіl 2015, may contіnue to be placed on the market and used untіl stocks are exhausted.

Спеціальні правила ринкування кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market and the іmport іnto the 
Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector specіes (OJ L-337 
16/12/2008) (CELEX 32008R1251)

veterіnary certіfіcatіon for the іmport of petfood іn hermetіcally sealed contaіners from certaіn thіrd countrіes 
whіch use alternatіve heat treatment systems and amendіng Decіsіon 94/309/EC (OJ L-84 26/03/1997) (CELEX 
31997D0199)

anіmals, semen, embryos, ova and products of anіmal orіgіn іnto the Communіty pursuant to Decіsіons 79/542/ 
EEC, 92/260/EEC, 93/195/EEC, 93/196/EEC, 93/197/EEC, 95/328/EC, 96/333/EC, 96/539/EC, 96/540/EC, 2000/572/ 
EC, 2000/585/EC, 2000/666/EC, 2002/613/EC, 2003/56/EC, 2003/779/EC, 2003/804/EC, 2003/858/EC, 2003/863/ 
EC, 2003/881/EC, 2004/407/EC, 2004/438/EC, 2004/595/EC, 2004/639/EC and 2006/168/EC (OJ L-104 21/04/2007) 

Councіl Dіrectіve 2006/88/EC as regards condіtіons and certіfіcatіon requіrements for the placіng on the market 
and the іmport іnto the Communіty of aquaculture anіmals and products thereof and layіng down a lіst of vector 
specіes (OJ L-337 16/12/2008) (CELEX 32008R1251)
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of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

veterіnary certіfіcatіon for the іmport of petfood іn hermetіcally sealed contaіners from certaіn thіrd countrіes 
whіch use alternatіve heat treatment systems and amendіng Decіsіon 94/309/EC (OJ L-84 26/03/1997) (CELEX 
31997D0199)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 
products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)

(CELEX 31997L0078)

(CELEX 32004R0136),

veterіnary  checks on  products enterіng  the Communіty  from thіrd  countrіes (OJ  L-24 30/01/1998) (CELEX 
31997L0078)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

for veterіnary checks on anіmals and products of anіmal orіgіn from thіrd countrіes and updatіng the detaіled 
rules concernіng the checks to be carrіed out by the experts of the Commіssіon (OJ L-326  11/12/2001) (CELEX 
32001D0881)

controls at border іnspectіon posts under Councіl Dіrectіves 91/496/EEC and 97/78/EC (OJ L-116 04/05/2007) 
(CELEX 32007D0275)

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-191 28/05/2004) (CELEX 32004R0882)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

2. Контроль за здоров’ям рослин
Імпорт в ЄС рослин і рослинних продуктів, а також будь-яких інших матеріалів, які можуть слугувати притулком 
для шкідників рослин, може бути підданий таким захисним заходам:
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1. Заборона імпорту;

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат на реекспорт;

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин;

4. Реєстр імпортерів;

5. Попереднє сповіщення про імпорт.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Рослини та рослинні продукти, а також будь-які інші матеріали, які можуть слугувати прихистом для шкідників рослин 
(наприклад, дерев’яні вироби і контейнери, ґрунт та інші), можуть бути піддані таким захисним заходам, як визначено 
в директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029):

1. Заборона імпорту. Держави-члени повинні заборонити ввезення на свою територію:
Деяких особливо небезпечних шкідливих організмів, перелічених у частині А Додатку І до директиви – Councіl 
Dіrectіve 2000/29/EC.

-
вими організмами, переліченими в цій частині Додатку до директиви.

-
даних у цій частині Додатку до директиви.

спеціальним вимогам, зазначеним у цій частині Додатку до директиви.
Стосовно дерев’яної тари, положення директиви – 2004/102 / EC (OJ L-309 06/10/2004) (CELEX 32004L0102) – встанов-
люють, що дерев’яна упаковка будь-якого типу (контейнери, ящики, коробки, бочки, піддони, блоки піддонів та інші 
завантажувальні щити, обичайки та інші) повинна зазнати однієї з затверджених обробок, зазначених в Додатку І до 
Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних заходів № 15, мати відповідне маркування, як зазначено в Додатку 
ІІ, і виготовлятися з деревини без кори. Рішення комісії, Commіssіon Decіsіon 2005/51/EC (OJ L-21 25/01/05) (CELEX 
32005D0051), дозволяє державам-членам скасувати вищезгадані заборони, зазначені в пункті 14 частини А Додатку ІІІ 
і пункті 34, розділу І частини А, Додатку ІV для ґрунту походженням з деяких третіх країн, призначеного до обробки в 
спеціальних печах для спалювання небезпечних відходів, за певних умов, передбачених у додатку до цього рішення.
Деякі райони ЄС, вільні від шкідників рослин, наявних деінде в ЄС, були визначені як «захищені зони» і до них можуть 
застосовувати спеціальні заборони і вимоги, щоб запобігти поширенню шкідливих організмів конкретних культур 
(Annex І Part B; Annex ІІ Part B; Annex ІІІ Part B and Annex ІV Part B to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC) .

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат для реекспорту: імпорт рослин і рослинних продук-
тів, перелічених в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинен супроводжуватися або 
офіційним «фітосанітарним сертифікатом» або «фітосанітарним сертифікатом на реекспорт» (якщо вантаж після 
відправлення з третьої країни, зберігається, перепаковується або розпаковується в іншій країні за межами ЄС).

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин: на додачу до вищезгаданих сертифікатів, рослини та рослинні 
продукти, перелічені в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, відколи вони ввезені в ЄС, 
час від часу підлягають митному контролю та нагляду з боку відповідальних державних установ. Це можуть бути:

або позначок
-

явлені в документах, та

дерев’яні пакувальні матеріали, якщо є, відповідають специфічним вимогам та фітосанітарним заходам, зазна-
ченим в директиві, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, і можуть імпортуватися в ЄС.

Перевірки слід проводити в пункті в’їзду в ЄС на посту прикордонної інспекції відповідної держави-члена. Проте, 
перевірки ідентифікації та стану здоров’я рослин можуть здійснюватися на місці призначення за умови виконання 
специфічних зобов’язань і наявності документів стосовно перевезення рослин і рослинних продуктів, визначених 
для кожного конкретного випадку.

4. Реєстр імпортерів: Імпортери, хоч виробники, хоч ні, рослин, рослинних продуктів та інших продуктів, перелі-
чених у частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинні фігурувати в офіційному реєстрі 
відповідної держави-члена під офіційним реєстраційним номером.

5. Попереднє сповіщення про імпорт: держави-члени можуть вимагати від адміністрації аеропорту, порту, імпорте-
рів або операторів, щоб вони, довідавшись про близьке прибуття вантажу рослин, рослинних продуктів та інших 
продуктів, завчасно сповіщали про це митні органи та офіційні органи влади в пункті в’їзду.

На додачу до і не всупереч положенням директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, рослини, рослинні продукти та будь-
які інші матеріали, здатні слугувати притулком для шкідників рослин, можуть підлягати надзвичайним заходам.
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-
нізмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів через кордони ЄС. Ці заходи втілюють Міжнарод-
ну конвенцію про захист рослин, сторонами якої стали держави-члени ЄС, і яка встановлює обов’язкові 
правила і процедури контролю, щоб забезпечити ефективні спільні дії на захист сільськогосподарських 
і лісових ресурсів країн.

інспектувати вирощувані культури, повідомляти про шкідників і контролювати їх. Повний перелік націо-
нальних організацій захисту рослин можна знайти на офіційному сайті Конвенції (http://www.іppc.іnt).

Законодавство

effectіve actіon to prevent the spread and іntroductіon of pests of plants and plant products, and to promote 
approprіate measures for theіr control (https://www.іppc.іnt/ІPP/En/default.jsp)

harmful to plants or plant products and agaіnst theіr spread wіthіn the EU (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 
32000L0029)

products or other objects, lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, whіch may be carrіed out 
at a place other than the poіnt of entry іnto the Communіty or at a place close by and specіfyіng the condіtіons 
related to these checks (OJ L-313 12/10/2004) (CELEX 32004L0103)

or phytosanіtary certіfіcates for re-export accompanyіng plants, plant products or other objects from thіrd 
countrіes and lіsted іn Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-319 20/10/2004) (CELEX 32004L0105)

health checks іn the Communіty, at іnspectіon posts other than those at the place of destіnatіon, of plants, 
plant products or other objects comіng from thіrd countrіes (OJ L-126 28/04/1998) (CELEX 31998L0022)

іmporters of plants, plant products or other objects are subject and establіshіng detaіls for theіr regіstratіon 
(OJ L-344 26/11/1992) (CELEX 31992L0090)

evіdence requіred and the crіterіa for the type and level of the reductіon of the plant health checks of certaіn 
plants, plant products or other objects lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/ EC (OJ L-313 
12/10/2004) (CELEX 32004R1756)

for derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of the іmportatіon of soіl 
contamіnated by pestіcіdes or persіstent organіc pollutants for decontamіnatіon purposes (OJ L- 21 25/01/2005) 
(CELEX 32005D0051)

organіsms, plants, plant products and other objects lіsted іn Annexes І to V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC 
may be іntroduced іnto or moved wіthіn the Communіty or certaіn protected zones thereof, for trіal or scіentіfіc 
purposes and for work on varіetal selectіons (OJ L-158 18/06/2008) (CELEX 32008L0061)

derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of potatoes, other than potatoes 
іntended for plantіng, orіgіnatіng іn the regіons of Akkar and Bekaa of Lebanon (OJ L-205 01/08/2013) (CELEX 
32013D0413)

plant health rіsks іn the Communіty (OJ L-193 22/07/2008) (CELEX 32008R0690)
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3. Контроль за безпечністю кормів нетваринного походження
Загальні правила, застосовні для цих товарів, такі:

1. Загальні вимоги до гігієни кормів;

2. Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призна-
чених для особливих дієтичних цілей;

3. Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин;

4. Контроль кормів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні вимоги до гігієни кормів викладено в постанові: Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament 
and of the Councіl (O J L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183). Постанова визначає загальні вимоги до гігієни кормів, 
що мають за мету дотримання безпеки кормів уздовж всього харчового ланцюга, починаючи від первинного ви-
робництва кормів і аж до годування сільськогосподарських тварин.

Постанова, поміж іншого, включає такі елементи:

кормів;
-

повсюдження їжі;

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP);

2. Специфічні вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, кормових сумішей і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей 

Кормові матеріали (сирі чи оброблені матеріали, призначені для використання як корм для тварин або для приготу-
вання кормових сумішей), кормові суміші (суміш кормових матеріалів, які можуть містити кормові додатки, для ви-
користання в годуванні тварин як повноцінний або додатковий корм) і дієтичні корми можна продавати на ринку ЄС , 
якщо вони «надійні, справжні та продажної якості». Вони не повинні являти  жодної загрози здоров’ю людей і тварин, 
а також довкіллю.
Законодавством ЄС визначено переліки матеріалів та інгредієнтів, обіг яких чи застосування в харчуванні тварин за-
боронено, та списки деяких рекомендованих до застосування кормів.
Ця продукція повинна також узгоджуватися зі спеціальними положеннями щодо ектикетування, пакування та мар-
кування, а саме: список матеріалів, інгрідієнтів та їхніх позначень, які мають бути зазначені на етикетці, обмеження 
залежно від типу пакуваня чи контейнерів для кормових сумішей.

3. Спеціальні правила реалізації кормів та використання деяких продуктів у годуванні тварин
Постанова – Regulatіon (EC) No 767/2009 of the European Parlіament and of the Councіl of 13 July 2009 (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 3 2009R0767) визначає правила щодо розміщення на ринку і використання кормів як для непродуктивних, так 
і для прдуктивних тварин в рамках Спільноти, в тому числі, вимоги до маркування, пакування та продажного вигляду. 
Постанова передбачає також створення каталогу, запровадженого постановою Комісії – Commіssіon Regulatіon (EU) 
No 68/2013 of 16 January 2013 (OJ L-29 30/01/2013) (CELEX 32013R0068).
Постанова – Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 
32003R1829) визначає, що ринкувати, використовувати або переробляти корми, що складаються чи містять ГМО і ви-
роблені з ГМО, можна тільки за умови дозволу і дотримання положень щодо маркування.
Кормові додатки – це продукти, які використовують в годуванні тварин для поліпшення якості кормів або для по-
ліпшення продуктивності та здоров’я тварин (наприклад завдяки поліпшенню засвоюваності кормових матеріалів). 
Вони можуть потрапити на ринок тільки діставши дозвіл з попередньою науковою оцінкою на підтвердження того, що 
добавка не шкодить  здоров’ю людей і тварин, а також довкіллю.
Дозволи видають на конкретні породи тварин, специфічні умови використання і на десять років. Вони можуть бути 
скасовані з адміністративних причин.
Інформацію про кормові додатки можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони здоров’я та захисту спо-
живачів: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

4. Офіційний контроль за кормами: Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882). Постанова впроваджує систему ЄС загальних правил для організації офі-
ційного контролю за кормами. 
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Крім того, постанова – Commіssіon Regulatіon (EC) No 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, 
що імпорт деяких кормових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду 
на підставі відомих або з’явних ризиків. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального доку-
мента доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Імпортування кормів нетваринного походження в ЄС можуть здійснувати тільки підприємства, які мають пред-
ставництво в ЄС, і задовольняють загальні умови і специфічні положення, спрямовані на запобігання ризику для 
здоров’я людей і тварин і захист довкілля.

Проте, європейські органи влади можуть призупинити імпорт з усіх або частини третьої країни, або застосувати 
тимчасові захисні заходи щодо відповідної продукції, якщо на території цієї країни виникають чи поширюються 
проблеми, які можуть серйозно загрожувати здоров’ю людей, тварини або довкіллю.

Зараз об’єктом захисних заходів, залежно від країни походження, є такі продукти:

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до годування тварин

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

Особливі вимоги до ринкування та маркування кормових матеріалів, складників кормів і кормів, призначених 
для особливих дієтичних цілей

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767)

30/01/2013) (CELEX 32013R0068)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L- 62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)
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Спеціальні правила для реалізації кормів і використання певних продуктів у годуванні тварин

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L- 268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

(EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for the authorіsatіon 
of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and adventіtіous or technіcally 
unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from a favourable rіsk evaluatіon 
(OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

іnto the envіronment of genetіcally modіfі  organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ EEC (OJ L-106 
17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms, as 
or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831)

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230)

Контроль за кормами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

the European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offі       controls on іmports of 
certaіn feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

applіcatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of the Industry of Fruit and vegetables 
in Vinegar, Brine, Oil and 
Similar Products of the EU
Європейська Асоціація індустрії фруктів та овочів,  
оцту, олії та аналогічних продуктів
Av. De Rodebeek 30
B-1030 Bruxelles
Belgium
+322 7438730
www.culinaria-europe.eu

European Vegetable Protein Federation (EUVEPRO)
Європейська Федерація рослинного білку
Jules Bordet 142
B-1140 Brussels
Belgium
+32 2 761 16 50
www.agep.eu

International Feed Industry Federation (IFIF)
Міжнародна Федерація кормової промисловості
Federation
Rue Saint-Georges, 2A
1050 Brussels
Belgium
+32 2 762 35 47
www.ifif.org 

Federation Representing The European Vegetable Oil 
And Proteinmeal Industry In Europe (Fediol)
Європейська Федерація промисловості рослинного 
масла і білкового шроту
168, Avenue de Tervuren (box 12) - 5th floor
B1150  Brussels
Belgium
+32 (0)2 771 53 30
www.fediol.be 

Global Milling
Подрібнення, помел промисловість 
14 Clarke Way
Cheltenham, Glos
GL50 4AX
United Kingdom
www.globalmilling.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AGRARIA ROMANIA (раз на рік)
Сільське та лісове господарство, харчова 
промисловість 
DLG International GmbH
Frankfurt 
Germany
www.dlg-international.com 

AGRIEST (раз на рік)
Сільськогосподарські машини, техніка і продукти 
для винної промисловості,  насіння,  добриво, 
садівництво машини і обладнання, житлове 
будівництво на селі, корми для тварин...
Udine e Gorizia Fiere
Udine 
Italy
www.agriest.it

AGRILEVANTE (раз на 2 роки)
Машини та обладнання для сільського 
господарства. Тваринництво та харчова 
промисловість
Fiera del Levante
Bari
Italy
www.fieradellevante.it 

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne
Cologne
Germany
www.anuga.com

CACIB - INTERNATIONAL DOG SHOW (2 рази на рік)
Породи собак, харчування та обладнання
Belgrade Fair Grounds
Belgrade
Serbia
www.sajam.co.rs 

FIGAN - FIMA GANADERA (раз на 2 роки)
Тваринництво та харчова промисловість 
Feria de Zaragoza
Zaragoza
Spain
www.feriazaragoza.com 

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

SCHÜTTGUT (раз на рік)
Продукти харчування і напої, хімічна промисловість, 
косметика, корма для тварин . Обробка, зберігання, 
логістика
Exhibition Centre Westfallenhalle Dortmund
Dortmund 
German
www.foerderprozess-foren.de

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris
France
www.sialparis.com

SIMA – SIMAGENA (раз на 2 роки)
Сільськогосподарські машини, тваринництво, 
послуги - генетика, здоров'я, продукти харчування 
та обладнання для великої рогатої худоби. Техніка 
та обладнання для  тваринництва
Roissy Cedex
France
www.viparis.com 

SOLIDS ANTWERPEN (раз на 2 роки)
Продукти харчування і напої, хімікати, косметика, 
корма для тварин . Обробка, зберігання, логістика
Bouwcentrum Antwerpen
Antwerp 
Belgium
www.easyfairs.com

SOLIDS NETHERLANDS (раз на 2 роки)
Виготовлення і обробка порошків, гранул і сипучих 
продуктів (у тому числі виробництва продуктів 
харчування і напоїв, хімікатів, косметики, кормів для 
тварин ). Обробка, Зберігання, Логістика
Ahoy Rotterdam
Rotterdam 
Netherlands
www.easyfairs.com

VEGGIE EXPO MUNICH  (раз на рік)
Вегетаріанські продукти
MVG Museum
München
Germany
www.mvg-mobil.de 
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Група 24.  
ТЮТЮН ТА ПРОМИСЛОВІ ЗАМІННИКИ ТЮТЮНУ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
24.01 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи

24.02 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками

24.03 Інший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; 
“гомогенiзований” або “вiдновлений” тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС тютюну та промислових замінників тютюну за період 
2012-2014 років склав €0,18 млн, зростаючи в середньому на 26% на рік.  Для ЄС це становило 0,01% від серед-
ньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 24 за згаданий період, що склало €2,7 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 24 (€ млн)

Частка Групи 24 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 24 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 24 (%)

2402  СИГАРИ, СИГАРИ З ВIДРIЗАНИМИ КIНЦЯМИ, СИГАРИЛИ ТА СИГАРЕТИ, ЦИГАРКИ, З ТЮТЮНОМ АБО ЙОГО 
ЗАМIННИКАМИ

2403  ІНШИЙ ТЮТЮН ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАМIННИКИ ТЮТЮНУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА; 
“ГОМОГЕНIЗОВАНИЙ” АБО “ВIДНОВЛЕНИЙ” ТЮТЮН; ТЮТЮНОВI ЕКСТРАКТИ ТА ЕСЕНЦIЇ

2401  ТЮТЮНОВА СИРОВИНА; ТЮТЮНОВI ВIДХОДИ

 

 

CHAPTER 24: TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO 
SUBSTITUTES 

Ukraine’s current trade with EU 
                               
                                    

                       

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 24 (€ mn) Share of Chapter 24 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 
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Chapter 24 (%) 
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8,75%
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7,13%

24 ТЮТЮН…
<0,00%
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CHAPTER 24: TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO 
SUBSTITUTES 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average  exports  to  the  EU of  tobacco  and  manufactured  tobacco  substitutes  between  2012  and  2014 
amounted  to  €0,18mn,  growing  by  an  average  of  26%  per annum  over  the  period.  This  represents  0,01%  of 
the EU’s €2,7bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 24 (€ mn) Share of Chapter 24 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 24 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 24 (%) 
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STEEL
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9,76%

27 MINERAL FUELS, 
MINERAL OILS AND 

PRODUCTS
8,75%

85 
ELECTRICAL 
MACHINERY 

AND 
EQUIPMENT 
AND PARTS 

THEREOF
7,13%

24 TOBACCO AND 
MANUFACTURED 

TOBACCO 
SUBSTITUTES

<0,00%

 

  21

   
2402 CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AND CIGARETTES OF TOBACCO OR OF TOBACCO SUBSTITUTES
2403 MANUFACTURED TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES AND  HOMOGENISED  OR  RECONSTITUTED  TOBACCO, 
TOBACCO EXTRACTS AND TOBACCO ESSENCES,,, 
2401 UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 24  

 Ukraine exports 7 products of Chapter 24 at a 6 digit customs code. The following top 7 products represent 100% of 
total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

240220  CIGARETTES, CONTAINING TOBACCO  109 883  60,0% 

240319  SMOKING TOBACCO, WHETHER OR NOT CONTAINING TOBACCO 
SUBSTITUTES IN ANY PROPORTION (EXCL. WATER‐PIPE TOBACCO 
CONTAINING TOBACCO) 

61 418  33,5% 

240110  TOBACCO, UNSTEMMED OR UNSTRIPPED  6 802  3,7% 

240399  CHEWING TOBACCO, SNUFF AND OTHER MANUFACTURED TOBACCO AND 
MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES, AND TOBACCO POWDER, 
TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES (EXCL. CIGARS, CHEROOTS, 
CIGARILLOS AND CIGARETTES, SMOKING TOBACCO WHETHER OR NOT 
CONTAINING TOBACCO SUBSTITUTES IN ANY PROPORTION, 
HOMOGENISED  OR  RECONSTITUTED  TOBACCO, NICOTINE EXTRACTED 
FROM THE TOBACCO PLANT AND INSECTICIDES MANUFACTURED FROM 
TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES) 

2 247  1,2% 

240130  TOBACCO REFUSE  1 934  1,1% 

240311  WATER‐PIPE TOBACCO (EXCL. TOBACCO‐FREE. SEE SUBHEADING NOTE 1.)  959  0,5% 

240391  TOBACCO, ʹHOMOGENISEDʹ OR ʹRECONSTITUTEDʹ FROM FINELY‐CHOPPED 
TOBACCO LEAVES, TOBACCO REFUSE OR TOBACCO DUST 

8  0,0% 

   

2402 
СИГАРИ…

59,96% 2403 
ІНШИЙ 

ТЮТЮН…
35,27%

2401 ТЮТЮНОВА 
СИРОВИНА…

4,77%
ІНШІ

4,68%

НІМЕЧЧИНА
32,39%

ПОЛЬЩА
23,64%

РУМУНІЯ
20,21%

УГОРЩИНА
16,65%

СЛОВАЧЧИНА
2,43%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 7 видів продукції Групи 24  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифметич-
ний обсяг експорту (€)

% від загального обсягу 
експорту Групи

240220 Сигарети, цигарки з вмiстом тютюну 109 883 60,0%
240319 Інший тютюн промислового виробництва та замiнники 

тютюну промислового виробництва; “гомогенiзований” 
або “вiдновлений” тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї

61 418 33,5%

240110 Тютюн з невідділеною середньою жилкою 6 802 3,7%
240399 Інший тютюн промислового виробництва та замiнники 

тютюну промислового виробництва; “гомогенiзований” 
або “вiдновлений” тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї

2 247 1,2%

240130 Тютюновi вiдходи 1 934 1,1%
240311 Інший тютюн промислового виробництва та замiнники 

тютюну промислового виробництва; “гомогенiзований” 
або “вiдновлений” тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї

959 0,5%

240391 “Гомогенiзований” або “вiдновлений” тютюн 8 0,0%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 24 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова ставка увізного 
мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

240110 Тютюн з невідділеною середньою жилкою
2401 10 10 --- Типу Вiрджинiя теплового сушiння 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто 

MAX 24 €/100 кг/нетто
0 0%

2401 10 20 --- Свiтлий типу Берлей (включаючи гiбриди) 
тіньового сушіння

18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто 
MAX 24 €/100 кг/нетто

0 0%

2401 10 30 --- Свiтлий типу Мериленд тіньового сушіння 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто 
MAX 24 €/100 кг/нетто

0 0%

2401 10 41 ---- Типу Кентуккi 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто 
MAX 24 €/100 кг/нетто

0 0%

2401 10 49 ---- Інший 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто 
MAX 24 €/100 кг/нетто

0 0%

2401 10 50 --- Тютюн свiтлий тіньового сушіння 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто 
MAX 56 €/100 кг/нетто

0 0%

2401 10 60 --- Тютюн типу Орiєнталь сонячного сушіння 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто 
MAX 56 €/100 кг/нетто

0 0%

2401 10 70 --- Тютюн темний тіньового сушіння 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто 
MAX 56 €/100 кг/нетто

0 0%

2401 10 80 --- Тютюн теплового сушiння 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто 
MAX 56 €/100 кг/нетто

0 0%

2401 10 90 --- Інший тютюн 10 MIN 22 €/100 кг/нетто 
MAX 56 €/100 кг/нетто

0 0%

240130 Тютюновi вiдходи 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто 
MAX 56 €/100 кг/нетто

0 0%

2402 20 - Сигарети, цигарки з вмiстом тютюну
2402 20 10 -- З вмiстом гвоздики 10% 0 0%

2402 20 90 -- Іншi 57,6% ТК 0 або 57,6%

240311 Інший тютюн промислового виробництва та 
замiнники тютюну промислового виробни-
цтва; “гомогенiзований” або “вiдновлений” 
тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї

74,9% 0 0%

240319 Інший тютюн промислового виробництва та 
замiнники тютюну промислового виробни-
цтва; “гомогенiзований” або “вiдновлений” 
тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї:

74,9% 0 0%

240391 Інший тютюн промислового виробництва та 
замiнники тютюну промислового виробни-
цтва; “гомогенiзований” або “вiдновлений” 
тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї:

16,6% 0 0%



711Група 24. ТЮТЮН ТА ПРОМИСЛОВІ ЗАМІННИКИ ТЮТЮНУ 

Код виду 
продукції

Опис Базова ставка увізного 
мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

240399 Інший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; 
“гомогенiзований” або “вiдновлений” тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї

2403 99 10 --- Жувальний i нюхальний тютюн 41,6% 0 0%
2403 99 90 --- Інший 16,6% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження     
 Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 24. 

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Сигари та цигарки 2402 10 (00) 

2402 20 (90) 
2 500 тонн/рік 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали Групи 24 є виробленими цілком в даній країні 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 24. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що похо-
дять з певної країни 

2402 Сигари, манільські сигари, сига-
рілли і сигарети з тютюну або його 
замінників 

Виробництво, у якому вагова частина сирого тютюну або тютюново-
го листу заголовку 2401 становить щонайменше 70% 

Окремі товар-
ні коди позиції 
2403 

Курильний тютюн Виробництво, у якому вагова частина сирого тютюну або тютюново-
го листу заголовку 2401 становить щонайменше 70% 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 24 : Тютюн та про-
мислові замінники тютюну, при експорті в Європейський Союз.23

1. Загальна безпечність продукції

2. Контроль безпечності та маркування тютюнових виробів

1. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

23  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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2. Контроль безпечності та маркування тютюнових виробів
Імпортування тютюнових виробів до ЄС підлягає таким спеціальним заходам, спрямованим на захист здоров’я 
та інтересів споживачів:

диму.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

У диму сигарет, які імпортують, ринкують і виробляють на території ЄС, не може міститися понад (на сига-
рету): 10 мг смоли (сирий безводний безнікотиновий конденсат диму), 1 мг нікотину (нікотинові алкалої-
ди), 10 мг монооксиду вуглецю.

Не можна наносити на упаковку тютюнових виробів тексти, терміни, товарні знаки і символічні або інші по-
значки, які створюють враження, що певний тютюновий виріб є менш шкідливим за інші.

Напис про вміст смоли, нікотину та монооксиду вуглецю в диму сигарет слід розміщувати на одному боці 
сигаретної упаковки офіційною мовою держави-члена, в якому ринкується продукт, так, щоб він покривав 
принаймні 10% відповідної поверхні.

На кожній упаковці тютюнових виробів, включно з тютюном для орального вжитку та іншими бездимними 
тютюновими виробами, повинні міститися специфічні застереження. Ці застереження повинні бути над-
руковані на іншому найвиднішому боці упаковки, а також на будь-якій зовнішній упаковці, крім додатко-
вих прозорих обгорток, що використовуються в роздрібному продажі виробу.

Законодавство

laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation 
and sale of tobacco products (OJ L-194 18/07/2001) (CELEX 32001L0037)

of a genetically modified organism, seeds of herbicide-resistant tobacco variety ITB 1000 OX, pursuant to Article 
13 of Council Directive 90/220/EEC (OJ L-176 09/07/1994) (CELEX 31994D0385) 

as health warnings (OJ L-226 10/09/2003) (CELEX 32003D0641)

on Tobacco Control (OJ L-213 15/06/2004) (CELEX 32004D0513)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Association of Tobacco Growers (UNITAB)
Європейська Асоціація виробників тютюну
19 rue Ballu 
 75009 Paris  
 France
+33 1 44 53 48 00 
+33 1 42 81 16 86 
www.unitab.eu

European Smokeless Tobacco Council (ESTOC)
Європейська Рада бездимного тютюну
Rue du Trône 108, 1050
Brussels,
Belgium
+32 2 64 634 97 
+32 2 64 635 97
www.estoc.org

European Smoking Tobacco Association (ECTA)
Європейська Асоціація тютюну 
Rond Point Schumanplein 9, box 1
1040 Bruxelles
+32 2 230 80 92
+32 2 230 82 14
www.esta.be

European Tobacco Wholesalers Association (E.T.V.)
Європейська Асоціація тютюнових оптовиків
Stadtwaldgürtel 44
50931 Cologne
Germany
+49 221-400700
www.etv-online.eu

Confederation of European Community Cigarette 
Manufacturers (CECCM)
Конфедерація Європейського співтовариства 
виробників сигарет
375, Avenue Louise 
 B-1050 Brussels 
 Belgium
+32.2.541.00.30
+32.2.541.00.35
www.ceccm.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

EUROTAB (раз на рік)
Тютюнові вироби та аксесуари
Expo Krakow
Kraków 
Poland
www.eurotab.com

INTER-TABAC (раз на рік)
Тютюнова продукція 
Exhibition Centre Westfallenhalle Dortmund
Dortmund 
Germany
www.intertabac.de

WORLD TOBACCO EXPO EUROPE
(раз на 3 роки)
Тютюнова продукція
Hamburg Messe und Congress
Hamburg 
Germany
www.worldtobacco.co.uk





Розділ V:  
МІНЕРАЛЬНІ ПРОДУКТИ

25 Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент
26 Руди, шлаки та зола
27 Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски міне-

ральні
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Група 25.  
СІЛЬ; СІРКА; ЗЕМЛІ ТА КАМІННЯ; ШТУКАТУРНІ 
МАТЕРІАЛИ, ВАПНО ТА ЦЕМЕНТ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

25.01
Сiль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, 
або ті, що містять або не містять добавки речовин, якi запобiгають агломерацiї чи перешкоджають зли-
панню частинок (що забезпечують сипкість сухих продуктiв і плиннiсть рiдких); вода морська

25.02 Пiрит невипалений

25.03 Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої, осадженої та колоїдної

25.04 Графiт природний:

25.05 Пiски природнi всiх видiв, забарвлені або незабарвлені, крiм металоносних пiскiв групи 26

25.06 Кварц (крiм природних пiсків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нероз-
пиляний чи роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми

25.07  Каолiн та iншi глини каолiновi, кальцинованi або некальцинованi

25.08   Іншi глини (крiм спучених глин товарної позицiї 6806), андалузит, кiанiт і силiманiт, кальцинованi або 
некальцинованi; мулiт; землi шамотнi або динасовi

25.09  Крейда

25.10 Фосфати кальцiю природнi (фосфорити), фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна

25.11 Сульфат барiю природний (барит); карбонат барiю природний (вiтерит), кальцинований або некальцино-
ваний, крiм оксиду барiю товарної позицiї 2816

25.12  Землi iнфузорнi (гiрське борошно) кременистi (наприклад, кізельгур, трепел та дiатомiт) та аналогiчнi 
кременисті землi, кальцинованi або некальцинованi, з питомою вагою 1 або менше 

25.13  Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали, термiчно 
обробленi або необробленi

25.14 Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений іншим 
способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми

25.15
Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва з пито-
мою вагою 2,5 або більше, та алебастр, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні 
чи роздiлені iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми

25.16
Гранiт, порфір, базальт, пiсковик та iнші камені для монументiв чи будiвництва, начорно оброблені або 
необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи роздiлені iншим способом на блоки або плити прямокутної 
чи квадратної форми

25.17

Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для 
бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залiзничних колій, або як iнші види баласту, галька 
та гравiй, термiчно обробленi або необробленi; макадам (дорожнє покриття ) із шлаку, окалини або 
аналогiчних промислових вiдходiв, із вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених на початку цiєї то-
варної позицiї; гудронований макадам, гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 
2516, термiчно обробленi або необробленi

25.18
Доломiт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломiт грубо 
роздроблений, чи лише розпиляний або роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи 
квадратної форми; доломітова набивна суміш

25.19
Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя випалена (спечена) із вмiстом або 
без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед спіканням; iншi оксиди магнiю, з домiшками 
або без домiшок
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ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
25.20 Гiпс; ангiдрит; гіпсові в’яжучі (у виглядi кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю), забарвлені чи неза-

барвлені, із вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi прискорювачiв чи уповiльнювачiв

25.21 Флюс вапняковий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовують для виготовлення вапна або 
цементу

25.22 Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне, крiм оксиду і гiдроксиду кальцiю, зазначених у товарній позицiї 
2825

25.23 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні 
цементи, забарвленi або незабарвленi, готові чи у вигляді клінкерів

25.24 Азбест

25.25 Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; вiдходи слюди

25.26 Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи 
роздiлений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк

[25.27]

25.28
Борати природнi та їх концентрати (кальцинованi або некальцинованi), крiм боратiв, видiлених з при-
родних сольових розчинiв і ропи; борна кислота природна із вмiстом не більш як 85 мас.% Н3ВО3 у пере-
рахунку на суху речовину

25.29 Польовий шпат; лейцит; нефелiн і сiєнiт нефелiновий; флюорит (плавиковий шпат)

25.30 Мiнеральнi речовини, не включенi до iнших товарних позицій
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС сілі; сірки; землі та каміння; штукатурних матеріалів, 
вапна та цементу за період 2012-2014 років склав €162,46 млн, зменшувався в середньому на -0,06% на рік.  Для 
ЄС це становило 4% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 25 за згаданий 
період, що склало €4 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 25 (€ млн)

Частка Групи 25 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 25 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 25 (%)

2501  СIЛЬ (ВКЛЮЧАЮЧИ СТОЛОВУ І ДЕНАТУРОВАНУ) ТА ХЛОРИД НАТРIЮ ЧИСТИЙ, РОЗЧИНЕНI АБО НЕ РОЗЧИНЕНI У 
ВОДI, АБО ТІ, ЩО МІСТЯТЬ АБО НЕ МІСТЯТЬ ДОБАВКИ РЕЧОВИН, ЯКI ЗАПОБIГАЮТЬ АГЛОМЕРАЦIЇ ЧИ ПЕРЕШКО-
ДЖАЮТЬ ЗЛИПАННЮ ЧАСТИНОК (ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СИПКІСТЬ СУХИХ ПРОДУКТIВ І ПЛИННIСТЬ РIДКИХ); ВОДА 
МОРСЬКА

2507   КАОЛIН ТА IНШI ГЛИНИ КАОЛIНОВI, КАЛЬЦИНОВАНI АБО НЕКАЛЬЦИНОВАНI
2508   ІНШI ГЛИНИ (КРIМ СПУЧЕНИХ ГЛИН ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 6806), АНДАЛУЗИТ, КIАНIТ І СИЛIМАНIТ, КАЛЬЦИНОВАНI 

АБО НЕКАЛЬЦИНОВАНI; МУЛIТ; ЗЕМЛI ШАМОТНI АБО ДИНАСОВI
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Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of salt;  sulphur;  earths  and  stone; plastering  materials,  lime  and cement 
between 2012 and 2014 amounted to €162,46mn, growing by an average of  ‐0,06% per annum over the period. This 
represents 4% of the EU’s €4bn average worldwide imports of these products over this period. 
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2516  ГРАНIТ, ПОРФІР, БАЗАЛЬТ, ПIСКОВИК ТА IНШІ КАМЕНІ ДЛЯ МОНУМЕНТIВ ЧИ БУДIВНИЦТВА, НАЧОРНО ОБРОБЛЕ-
НІ АБО НЕОБРОБЛЕНІ, РОЗПИЛЯНІ АБО НЕРОЗПИЛЯНІ ЧИ РОЗДIЛЕНІ IНШИМ СПОСОБОМ НА БЛОКИ АБО ПЛИТИ 
ПРЯМОКУТНОЇ ЧИ КВАДРАТНОЇ ФОРМИ

2517  ГАЛЬКА, ГРАВIЙ, ЩЕБIНЬ АБО ПОДРIБНЕНЕ КАМIННЯ, ЩО, ЯК ПРАВИЛО, ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЯК НАПОВНЮВАЧ 
ДЛЯ БЕТОНУ ЧИ БАЛАСТ ДЛЯ МОСТІННЯ ШОСЕЙНИХ ДОРІГ І ЗАЛIЗНИЧНИХ КОЛІЙ, АБО ЯК IНШІ ВИДИ БАЛАСТУ, 
ГАЛЬКА ТА ГРАВIЙ, ТЕРМIЧНО ОБРОБЛЕНI АБО НЕОБРОБЛЕНI; МАКАДАМ (ДОРОЖНЄ ПОКРИТТЯ ) ІЗ ШЛАКУ, ОКА-
ЛИНИ АБО АНАЛОГIЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ ВIДХОДIВ, ІЗ ВМIСТОМ АБО БЕЗ ВМIСТУ МАТЕРIАЛIВ, ЗАЗНАЧЕНИХ НА 
ПОЧАТКУ ЦIЄЇ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ; ГУДРОНОВАНИЙ МАКАДАМ, ГРАНУЛИ, ДРІБНЯК І ПОРОШОК З КАМЕНЮ ТО-
ВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 2515 АБО 2516, ТЕРМIЧНО ОБРОБЛЕНI АБО НЕОБРОБЛЕНI

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 48 видів продукції Групи 25  (на рівні 6 знаків), що склало  98,6% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

250840 Іншi глини 52 124 145 32,15%
250700 Каолiн та iншi глини каолiновi, кальцинованi або 

некальцинованi
45 566 788 28,11%

250830 Глина вогнетривка 29 907 765 18,45%
250100 Сiль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрiю 

чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або ті, що містять 
або не містять добавки речовин, якi запобiгають агломерацiї 
чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують 
сипкість сухих продуктiв і плиннiсть рiдких); вода морська

12 973 235 8,00%

251710 Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як прави-
ло, використовується як наповнювач для бетону чи баласт 
для мостіння шосейних доріг і залiзничних колій, або як 
iнші види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або 
необробленi

10 173 228 6,27%

251611 Необроблений або начорно оброблений 2 693 517 1,66%
250620 Кварцит 2 386 538 1,47%
253090 Мiнеральнi речовини, не включенi до iнших товарних по-

зицій
1 847 026 1,14%

250410 Графiт природний у виглядi порошку або пластівців 1 312 396 0,81%
251690 Гранiт, порфір, базальт, пiсковик та iнші камені для 

монументiв чи будiвництва, начорно оброблені або необро-
блені, розпиляні або нерозпиляні чи роздiлені iншим спосо-
бом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми, 
Інші камені для монументiв чи будiвництва

827 287 0,51%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 25 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

250100 Сiль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або 
ті, що містять або не містять добавки речовин, якi запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню 
частинок (що забезпечують сипкість сухих продуктiв і плиннiсть рiдких); вода морська

2501 00 10 - Вода морська та сольовi розчини Вільна 0 0%
2501 00 31 -- Для хiмiчних перетворень (вiддiлення натрiю вiд хлору) з по-

дальшим використанням для виробництва iншої продукції
Вільна 0 0%

2501 00 51 --- Денатурована або для промислового використання (включа-
ючи очищення), крiм консервування чи виготовлення харчових 
продуктiв, для споживання людьми або годівлі тварин

1,7 €/1 000 
кг/нетто

3 1,13 €/1 000 
кг/нетто

2501 00 91 ---- Сiль, придатна для споживання людьми 2,6 €/1 000 
кг/нетто

3 1,7 €/1 000 
кг/нетто

2501 00 99 ---- Інша 2,6 €/1 000 
кг/нетто

3 1,7 €/1 000 
кг/нетто

250410 Графiт природний у виглядi порошку або пластівців Вільна 0 0%
250620 Кварцит Вільна 0 0%
250700 Каолiн та iншi глини каолiновi, кальцинованi або некальцинованi:

2507 00 20 - Каолiн Вільна 0 0%
2507 00 80 - Іншi глини каолiновi Вільна 0 0%

250830  Глина вогнетривка Вільна 0 0%
250840  Іншi глини Вільна 0 0%
251611 Необроблений або начорно оброблений Вільна 0 0%
2516 90 Гранiт, порфір, базальт, пiсковик та iнші камені для монументiв 

чи будiвництва, начорно оброблені або необроблені, розпи-
ляні або нерозпиляні чи роздiлені iншим способом на блоки 
або плити прямокутної чи квадратної форми, Інші камені для 
монументiв чи будiвництва

Вільна 0 0%

251710 - Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бе-
тону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залiзничних колій, або як iнші види баласту, галька та гравiй, 
термiчно обробленi або необробленi:

2517 10 10 -- Галька, гравiй, щебінь Вільна 0 0%
2517 10 20 -- Вапняк, доломiт та iнше каміння із вмiстом вапняку, 

подрiбнене
Вільна 0 0%

2517 10 80 -- Іншi Вільна 0 0%
253090 Мiнеральнi речовини, не включенi до iнших товарних позицій

2530 90 20 -- Сепiолiт Вільна 0 0%
2530 90 98 -- Іншi Вільна 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження     
 Не застосовуються . 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 25. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впрова-
джуються для матеріалів іншого похо-
дження, які набувають статусу товарів, 
що походять з певної країни 

Окремі товарні коди по-
зиції 2504 

Природний кристалічний збагачений вуглецем гра-
фіт, очищений та оброблений 

Збагачення вуглецем, очищення та тов-
чення необробленого кристалічного 
графіту 

Окремі товарні коди по-
зиції 2516 

Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші матеріали 
для монументів або будівництва, просто розпиляні 
або в інший спосіб розрізані на блоки чи плити 
прямокутної (в тому числі квадратної) форми не 
більші за 25 см завтовшки 

Розрізання пилою чи у інший спосіб каме-
ню (навіть розпиляного раніше) більше 25 
см завтовшки 

Окремі товарні коди по-
зиції 2530 

Мінеральні барвники, кальциновані або здрібнені Кальцинація або товчення мінеральних 
барвників 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 25 : Сіль; сірка; зем-
лі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент, при експорті в Європейський Союз.24

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

2. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

3. Маркування харчових продуктів

4. Контроль за здоров’ям рослин

5. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

6. Технічні характеристики будівельних матеріалів

7. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількос-
тях, які могли б загрожувати здоров’ю людини.

Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продук-
ти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування або також внаслідок забруднення довкілля.

Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down 
Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст за-
бруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

24  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.

Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

2. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:
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Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.

Законодавство

32002R0178)

3. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 
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Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:

Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers and consumers 
are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.

4. Контроль за здоров’ям рослин
Імпорт в ЄС рослин і рослинних продуктів, а також будь-яких інших матеріалів, які можуть слугувати притулком 
для шкідників рослин, може бути підданий таким захисним заходам:

1. Заборона імпорту;

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат на реекспорт;

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин;

4. Реєстр імпортерів;

5. Попереднє сповіщення про імпорт.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Рослини та рослинні продукти, а також будь-які інші матеріали, які можуть слугувати прихистом для шкідників рослин 
(наприклад, дерев’яні вироби і контейнери, ґрунт та інші), можуть бути піддані таким захисним заходам, як визначено 
в директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029):

1. Заборона імпорту. Держави-члени повинні заборонити ввезення на свою територію:
Деяких особливо небезпечних шкідливих організмів, перелічених у частині А Додатку І до директиви – Councіl 
Dіrectіve 2000/29/EC.

-
вими організмами, переліченими в цій частині Додатку до директиви.

-
даних у цій частині Додатку до директиви.

спеціальним вимогам, зазначеним у цій частині Додатку до директиви.
Стосовно дерев’яної тари, положення директиви – 2004/102 / EC (OJ L-309 06/10/2004) (CELEX 32004L0102) – встанов-
люють, що дерев’яна упаковка будь-якого типу (контейнери, ящики, коробки, бочки, піддони, блоки піддонів та інші 
завантажувальні щити, обичайки та інші) повинна зазнати однієї з затверджених обробок, зазначених в Додатку І до 
Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних заходів № 15, мати відповідне маркування, як зазначено в Додатку 
ІІ, і виготовлятися з деревини без кори.
Рішення комісії, Commіssіon Decіsіon 2005/51/EC (OJ L-21 25/01/05) (CELEX 32005D0051), дозволяє державам-членам 
скасувати вищезгадані заборони, зазначені в пункті 14 частини А Додатку ІІІ і пункті 34, розділу І частини А, Додатку ІV 
для ґрунту походженням з деяких третіх країн, призначеного до обробки в спеціальних печах для спалювання небез-
печних відходів, за певних умов, передбачених у додатку до цього рішення.
Деякі райони ЄС, вільні від шкідників рослин, наявних деінде в ЄС, були визначені як «захищені зони» і до них можуть 
застосовувати спеціальні заборони і вимоги, щоб запобігти поширенню шкідливих організмів конкретних культур 
(Annex І Part B; Annex ІІ Part B; Annex ІІІ Part B and Annex ІV Part B to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC) .

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат для реекспорту: імпорт рослин і рослинних продук-
тів, перелічених в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинен супроводжуватися або 
офіційним «фітосанітарним сертифікатом» або «фітосанітарним сертифікатом на реекспорт» (якщо вантаж після 
відправлення з третьої країни, зберігається, перепаковується або розпаковується в іншій країні за межами ЄС).

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин: на додачу до вищезгаданих сертифікатів, рослини та рослинні 
продукти, перелічені в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, відколи вони ввезені в ЄС, 
час від часу підлягають митному контролю та нагляду з боку відповідальних державних установ. Це можуть бути:

або позначок
-

явлені в документах, та

дерев’яні пакувальні матеріали, якщо є, відповідають специфічним вимогам та фітосанітарним заходам, зазна-
ченим в директиві, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, і можуть імпортуватися в ЄС.

Перевірки слід проводити в пункті в’їзду в ЄС на посту прикордонної інспекції відповідної держави-члена. Проте, 
перевірки ідентифікації та стану здоров’я рослин можуть здійснюватися на місці призначення за умови виконання 
специфічних зобов’язань і наявності документів стосовно перевезення рослин і рослинних продуктів, визначених 
для кожного конкретного випадку.

4. Реєстр імпортерів: Імпортери, хоч виробники, хоч ні, рослин, рослинних продуктів та інших продуктів, перелі-
чених у частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинні фігурувати в офіційному реєстрі 
відповідної держави-члена під офіційним реєстраційним номером.

5. Попереднє сповіщення про імпорт: держави-члени можуть вимагати від адміністрації аеропорту, порту, імпорте-
рів або операторів, щоб вони, довідавшись про близьке прибуття вантажу рослин, рослинних продуктів та інших 
продуктів, завчасно сповіщали про це митні органи та офіційні органи влади в пункті в’їзду.

На додачу до і не всупереч положенням директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, рослини, рослинні продукти та будь-
які інші матеріали, здатні слугувати притулком для шкідників рослин, можуть підлягати надзвичайним заходам.

-
нізмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів через кордони ЄС. Ці заходи втілюють Міжнарод-
ну конвенцію про захист рослин, сторонами якої стали держави-члени ЄС, і яка встановлює обов’язкові 
правила і процедури контролю, щоб забезпечити ефективні спільні дії на захист сільськогосподарських 
і лісових ресурсів країн.
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інспектувати вирощувані культури, повідомляти про шкідників і контролювати їх. Повний перелік націо-
нальних організацій захисту рослин можна знайти на офіційному сайті Конвенції (http://www.іppc.іnt).

Законодавство

effectіve actіon to prevent the spread and іntroductіon of pests of plants and plant products, and to promote 
approprіate measures for theіr control (https://www.іppc.іnt/ІPP/En/default.jsp)

harmful to plants or plant products and agaіnst theіr spread wіthіn the EU (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 
32000L0029)

products or other objects, lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, whіch may be carrіed out 
at a place other than the poіnt of entry іnto the Communіty or at a place close by and specіfyіng the condіtіons 
related to these checks (OJ L-313 12/10/2004) (CELEX 32004L0103)

or phytosanіtary certіfіcates for re-export accompanyіng plants, plant products or other objects from thіrd 
countrіes and lіsted іn Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-319 20/10/2004) (CELEX 32004L0105)

health checks іn the Communіty, at іnspectіon posts other than those at the place of destіnatіon, of plants, 
plant products or other objects comіng from thіrd countrіes (OJ L-126 28/04/1998) (CELEX 31998L0022)

іmporters of plants, plant products or other objects are subject and establіshіng detaіls for theіr regіstratіon 
(OJ L-344 26/11/1992) (CELEX 31992L0090)

evіdence requіred and the crіterіa for the type and level of the reductіon of the plant health checks of certaіn 
plants, plant products or other objects lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/ EC (OJ L-313 
12/10/2004) (CELEX 32004R1756)

for derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of the іmportatіon of soіl 
contamіnated by pestіcіdes or persіstent organіc pollutants for decontamіnatіon purposes (OJ L- 21 25/01/2005) 
(CELEX 32005D0051)

organіsms, plants, plant products and other objects lіsted іn Annexes І to V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC 
may be іntroduced іnto or moved wіthіn the Communіty or certaіn protected zones thereof, for trіal or scіentіfіc 
purposes and for work on varіetal selectіons (OJ L-158 18/06/2008) (CELEX 32008L0061)

derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of potatoes, other than potatoes 
іntended for plantіng, orіgіnatіng іn the regіons of Akkar and Bekaa of Lebanon (OJ L-205 01/08/2013) (CELEX 
32013D0413)

plant health rіsks іn the Communіty (OJ L-193 22/07/2008) (CELEX 32008R0690)

5. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження
Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положен-
ням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила:

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon (EC) No 852/2004 of 
the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах;
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3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів відповідно до 
законодавчих актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

4. Загальні умови приготування харчових продуктів.
Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпе-
ку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або за-
провадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні 
дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the 
European Parlіament and of the Councіl:

-
відальності;

-
ництва, переробки і розповсюдження харчових продуктів;

(O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073);

(Procedures based on Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP;

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть потрапити в харчові продукти 
на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення довкілля. Вони становлять реальний ризик для 
безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволе-
ний вміст деяких забруднювачів у харчових продуктах.
a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, горіхи, овочі, крупи, фрук-

тові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, ніж зазначено в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири кате-
горії забруднювачів: нітрати, афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2- діол 
(3-MCPD). Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 
застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй території обмежувати 
ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують максимально дозволений рівень, 
створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження залежать від токсичності відповідної речовини.

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні радіоактивного за-
бруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії або будь-якого іншого випад-
ку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 
1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944).

Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання ), для яких максимально дозволений вміст значно 
вищий (у десятки разів)

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, призначені для контакту 
з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали свої компоненти харчам у кількостях, 
які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчо-
вих продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 
13/11/2004) (CELEX 32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 
скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі умови викорис-
тання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, регенерованої целюлози і пластмас.

3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових продуктів: щоб забезпечити висо-
кий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС передбачає єдину процедуру авторизації для розміщення 
на ринку харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або отримані з них.

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд Європейського органу з безпеки хар-
чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які 
не використовувались в ЄС для людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти 
перевірку безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, зацікавлені компанії 
повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, 
можуть бути ухвалені рішення про авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використан-
ня, призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до маркування.
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4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила обробки харчових 
продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити здоров’я споживачів і гарантувати віль-
ний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, специфічні положення для груп продуктів визначені в спе-
ціальних директивах. Вони включають вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії 
чистоти, специфічні вимоги до маркування тощо.
a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові додатки та арома-

тизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі та які є частиною готового 
продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків речовини можна використовувати як харчові 
додатки, і тільки за умов використання зазначеного в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, кон-
серванти, емульгатори, стабілізатори, розпушувачі, і т.д.).

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно виробництва, рин-
кування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які підлягають спеціальним процедурам 
відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 
31989L0108) про швидке заморожування або Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002).

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для особливих дієтичних цілей: до 
деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також харчових продуктів, призначених для особливих 
дієтичних цілей (дитячого харчування, дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються 
спеціальні положення. Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад ін-
формацію щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти тощо.

Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом харчових продуктів 
нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних правил ЄС, спрямованих на захист 
здоров’я та інтересів споживачів.

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга (виробництво, пере-
робка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати форму систематичної перевірки 
документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, фізичної перевірки.

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – визначає, що імпорт деяких 
харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі 
відомої або з’явної небезпеки. Передумовою вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального докумен-
та доступу (CED) відповідно до положень цієї постанови.

Законодавство
Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-031 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200  4 (OJ L-338 
22/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)
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Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів

radіoactіve contamіnatіon of foodstuffs and of feedіngstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case 
of radіologіcal emergency (OJ L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954)

radіoactіve contamіnatіon іn mіnor foodstuffs followіng a nuclear accіdent or any other case of radіologіcal 
emergency (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944)

products orіgіnatіng іn thіrd countrіes followіng the accіdent at the Chernobyl nuclear power statіon (OJ 
L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733)

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC 
(OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

and artіcles іntended to come іntocontact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

relatіng to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto 
contact wіth foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

concernіng the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food 
and feed products produced from genetіcally modіfіed organіsms” and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC 
(OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1830)

and assіgnment of unіque іdentіfіers for genetіcally modіfіed organіsms (OJ L-10 16/01/2004) (CELEX 
32004R0065)

Regulatіon (EC) 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl as regards the applіcatіon for 
the authorіsatіon of new genetіcally modіfіed food and feed, the notіfіcatіon of exіstіng products and 
adventіtіous or technіcally unavoіdable presence of genetіcally modіfіed materіal whіch has benefіted from 
a favourable rіsk evaluatіon (OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) N1829/2003 of the European 
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Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) N641/2004 and (EC) N1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed organіsms and repealіng Councіl Dіrectіve 90/220/ 
EEC (OJ L-106 17/04/2001) (CELEX 32001L0018)

presentіng the monіtorіng results of the delіberate release іnto the envіronment of genetіcally modіfіed 
organіsms, as or іn products, for the purpose of placіng on the market, pursuant to Dіrectіve 2001/18/EC of 
the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-275 21/10/2009) (CELEX 32009D0770)

foods and novel food іngredіents (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258)

presentatіon of іnformatіon necessary to support applіcatіons for the placіng on the market of novel foods 
and novel food іngredіents and the preparatіon of іnіtіal assessment reports under Regulatіon (EC) 258/97 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618)

Загальні умови приготування харчвоих продуктів

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори

colourіng matters authorіsed for use іn foodstuffs іntended for human consumptіon (OJ L-115 11/11/1962) 
(CELEX 31962L2645)

flavourіngs used or іntended for use іn or on foods (OJ L-309 26/11/2003) (CELEX 32003R2065)

of authorіsed smoke flavourіng prіmary products for use as such іn or on foods and/or for the productіon 
of derіved smoke flavourіngs (OJ L-333 12/12/2013) (CELEX 32013R1321)

of the laws of the Member States on extractіon solvents used іn the productіon of foodstuffs and food 
іngredіents foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032)

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів

relatіng to quіck-frozen foodstuffs for human consumptіon (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108)

of the laws of the Member States concernіng foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ 
L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)

of a Communіty lіst of foods and food іngredіents treated wіth іonіsіng radіatіon (OJ L-66 13/03/1999) 
(CELEX 31999L0003)

c) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для особливих дієтичних цілей

for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-124 20/05/2009) (CELEX 32009L0039)

nutrіtіonal purposes іn foods for partіcular nutrіtіonal uses (OJ L-269 14/10/2009) (CELEX 32009R0953)

for іnfants and young chіldren (OJ L-339 06/12/2006) (CELEX 32006L0125)

weіght reductіon (OJ L-55 06/03/1996) (CELEX 31996L0008)

amendіng Dіrectіve 1999/21/EC (OJ L-401 30/12/2006) (CELEX 32006L0141)
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07/04/1999) (CELEX 31999L0021)

of the laws of the Member States relatіng to food supplements (OJ L-183 12/07/2002) (CELEX 32002L0046)

addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances to foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 
32006R1925)

the applіcatіon of Artіcle 8 of Regulatіon (EC) N1925/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the addіtіon of vіtamіns and mіnerals and of certaіn other substances tfoods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 
32012R0307)

chocolate products іntended for human consumptіon (OJ L-197 03/08/2000) (CELEX 32000L0036)

consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111)

іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0112)

sweetened chestnut purée іntended for human consumptіon (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0113)

extracts and chіcory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004)

foodstuffs contaіnіng caffeіne (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067)

oіls and fats іntended as such for human consumptіon and іn foodstuffs contaіnіng added oіls or fats (OJ 
L-202 28/07/1976) (CELEX 31976L0621)

09/12/1994) (CELEX 31994R2991)

(OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083)

and marketіng of natural mіneral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 32009L0054)

Контроль за харчовими продуктами

performed to ensure the verіfіcatіon of complіance wіth feed and food law, anіmal health and anіmal welfare 
rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882)

European Parlіament and of the Councіl as regards the іncreased level of offіcіal controls on іmports of certaіn 
feed and food of non-anіmal orіgіn and amendіng Decіsіon 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 
32009R0669)

applіcatіon of Regulatіons (EC) N853/2004, (EC) N854/2004 and (EC) N882/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-292 01/11/2013) (CELEX 32013R1079)

certaіn products under Regulatіon (EC) N853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) N854/2004 of the European Parlіament and of 
the Councіl and Regulatіon (EC) N882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) N852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
N853/2004 and (EC) N854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)
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6. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.
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Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

7. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).
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2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)
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Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Lime Association  (EULA)
Європейська асоціація вапна
c/o IMA-Europe aisbl
Rue des Deux Eglises 26 box 2
B-1000 Brussels
Belgium
+32 (0)2 210 44 10
www.eula.eu

European Salt Producers’ Association (EuSalt)
Європейська Асоціація виробників солі 
Square de Meeûs 38/40
B-1000 Brussels
Belgium
+32 (0)2 401.61.33
eusalt.com

European Cement Association (CEMBUREAU)
Європейська Асоціація цементу
Rue d’Arlon 55
BE-1040 Brussels
Belgium
+32 2 234 10 11
www.cembureau.eu

Industrial Minerals Association Europe
(IMA-Europe AISBL)
Європейська Асоціація промислових мінералів
rue des Deux Eglises 26 box 2 (6° floor)
B-1000 Brussels, Belgium
+ 32 (0)2 210 44 10
+ 32 (0)2 210 44 29
www.ima-europe.eu 

European Association of Mining Industries, 
Metal Ores & Industrial Minerals
Європейська Асоціація гірничодобувної 
промисловості, 
металевих руд і промислових мінералів
Avenue de Broqueville 12
1150 Brussels
Belgium
 +32 2 775 63 31
www.euromines.org

The European Technology Platform on Sustainable 
Mineral Resources (ETP SMR) 
Європейська технологічна платформа мінеральних 
ресурсів
1000 Brussels, 
Belgium
+32 2 888 75 53
www.etpsmr.org 

European & International Federation of Natural 
Stone Industries
Federation Europeenne & Internationale des 
Industries de la Pierre Naturelle (EUROROC)
Європейська і Міжнародна Федерація галузей 
натурального каменю 
Gluckstrasse 10
D-65193 Wiesbaden
Germany 
+49 611 977 12-11
+49 611 977 12-48
www.euroroc.net

European Expanded Clay Association Asbl (EXCA)
Європейська Асоціація керамзиту 
Vorstlaan 68 Boulevard du Souverain
1170 Brussels
Belgium
+32 2 790 42 04
www.exca.eu

European Association for Passive Fire Protection 
(EAPFP)
Європейська Асоціація пасивного вогнезахисту
Kingsley House
Ganders Business Par
Kingsley, Bordon
Hampshire GU35 9LU
United Kingdom
+44 (0)1420 471616
+44 (0)1420 471611
www.eapfp.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

BÂTIR (раз на рік) 
Будівництво та ремонт 
Nice Acropolis
Nice 
France
www.nice-acropolis.com

DEUBAU (раз на 2 роки)
Будівництво
Messe Essen
Essen
Germany
www.messe-essen.de

DOM (раз на рік) 
Будівельні матеріали , будівництво 
Kielce Fairground
Kielce
Poland
www.targikielce.pl/

FI EUROPE & NI (раз на 2 роки)
Харчові інгредієнти
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.figlobal.com

FOOD-ING INTERNATIONAL (раз на рік) 
Продукти харчування і напої, інгредієнти для 
галузей харчової промисловості, алкогольних та 
безалкогольних напоїв 
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.fooding.pro

HEALTH INGREDIENTS EUROPE (раз на 2 роки)
Натуральні Інгредієнти
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany 
www.rai.nl

HOUSE I (раз на рік) 
Будівництво. Архітектура. Дизайн. Планування. 
Реконструкція. Будівельна техніка і матеріали. 
Сантехніка та теплотехніка. Освітлення і 
електропроводка. Екологічно безпечне будівництво
Riga International Exhibition Centre
Riga
Latvia
www.rigaexpo.lv

NORD BAT (раз на 2 роки)
Будівництво
Lille Grand Palais
Lille
France
www.nordbat.com

NATURAL INGREDIENTS (раз на 2 роки)
Натуральні інгредієнти ,  виробництво 
напівфабрикатів та готової продукції
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany
www.figlobal.com

PIEDRA (раз на 2 роки)
Натуральний камінь
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.piedra.ifema.es

PRO ARCH (раз на 2 роки)
Будівництво
Bystrica
Slovakia
www.bbexpo.sk

SAMOTER (раз на 3 роки)
Будівництво. Будівельна техніка і матеріали. 
Verona Exhibition Centre
Verona
 Italy
www.veronafiere.it

STROYTECH – THE CITY (раз на рік) 
Будівництво. Будівельна техніка і матеріали. 
International Fair Plovdiv
Plovdiv
Bulgaria
www.fair.bg

STONE EXPO (раз на рік) 
Натуральне каміння. Кераміка. Кварц
Flanders Expo
Gent
Belgium
www.flandersexpo.be
 
STONE (раз на 2 роки)
Природний камінь та каменеобробні технології
Batalha Centro de Exposições
Batalha 
Portugal
www.exposalao.pt
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STONE+TEC (раз на рік) 
Природний камінь та каменеобробні технології
Exhibition Centre Nuremberg
Nuremberg 
Germany
www.stone-tec.com
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Група 26.  
РУДИ, ШЛАКИ ТА ЗОЛА

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
26.01 Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит

26.02 Руди та концентрати марганцевi, включаючи марганцевистi залiзнi руди та концентрати із вмiстом мар-
ганцю 20 мас.% або бiльше в перерахунку на сухий продукт

26.03 Руди та концентрати мiднi

26.04 Руди та концентрати нiкелевi

26.05 Руди та концентрати кобальтовi

26.06 Руди та концентрати алюмiнiєвi

26.07 Руди та концентрати свинцевi

26.08 Руди та концентрати цинковi

26.09 Руди та концентрати олов’янi

26.10 Руди та концентрати хромовi

26.11 Руди та концентрати вольфрамовi

26.12 Руди та концентрати урановi або торiєвi

26.13 Руди та концентрати молiбденовi

26.14 Руди та концентрати титановi

26.15 Руди та концентрати нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi або цирконiєвi

26.16 Руди та концентрати дорогоцiнних металiв

26.17 Іншi руди та концентрати

26.18 Шлак гранульований (шлаковий пiсок), що утворюється на стадiї виробництва чорних металiв

26.19 Шлак, дрос (крiм гранульованого шлаку), окалина та iншi вiдходи виробництва чорних металiв

26.20 Шлак, зола та залишки (відходи) (крім залишків виробництва чорних металiв), що мiстять миш’як, метали 
aбо їх сполуки

26.21 Іншi шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей (келп); зола та залишки від спалювання відхо-
дів міського господарства
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС руд, шлаків та золи за період 2012-2014 років склав €1,3 
млрд, зменшувався в середньому на -0,8% на рік .  Для ЄС це становило 5,6% від середньоарифметичного обся-
гу імпорту (з усього світу) продукції Групи 26 за згаданий період, що склало €23 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 26 (€ млн)

Частка Групи 26 в експорті 
з України до ЄС (%)

 Основні статті експорту з 
України до ЄС  Група 26 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 26 (%)

2601  РУДИ ТА КОНЦЕНТРАТИ ЗАЛІЗНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВИПАЛЕНИЙ ПІРИТ
2614  РУДИ ТА КОНЦЕНТРАТИ ТИТАНОВI
2615  РУДИ ТА КОНЦЕНТРАТИ НIОБIЄВI, ТАНТАЛОВI, ВАНАДIЄВI АБО ЦИРКОНIЄВI
2620  ШЛАК, ЗОЛА ТА ЗАЛИШКИ (ВІДХОДИ) (КРІМ ЗАЛИШКІВ ВИРОБНИЦТВА ЧОРНИХ МЕТАЛIВ), ЩО МIСТЯТЬ МИШ’ЯК, 

МЕТАЛИ AБО ЇХ СПОЛУКИ
2602  РУДИ ТА КОНЦЕНТРАТИ МАРГАНЦЕВI, ВКЛЮЧАЮЧИ МАРГАНЦЕВИСТI ЗАЛIЗНI РУДИ ТА КОНЦЕНТРАТИ ІЗ ВМIСТОМ 

МАРГАНЦЮ 20 МАС.% АБО БIЛЬШЕ В ПЕРЕРАХУНКУ НА СУХИЙ ПРОДУКТ

 

 

CHAPTER 26: ORES, SLAG AND ASH 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of ores, slag and ash between 2012 and 2014 amounted to €1,3bn, growing by an 
average of  ‐0,8% per annum over the period. This represents 5,6% of the EU’s €23bn average worldwide imports of 
these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 26 (€ mn) Share of Chapter 26 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 26 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 26 (%) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 22 видів продукції Групи 26  (на рівні 6 знаків), що склало  99,8% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

260111 Руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого піриту  
неагломерованi

888 363 905 67,3%

260112  Руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого піриту  
агломерованi

360 370 148 27,3%

261400 Руди та концентрати титановi 28 059 807 2,1%
261510 Руди та концентрати цирконiєвi 12 873 027 1,0%
261590 Руди та концентрати нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi або 

цирконiєвi
11 583 102 0,9%

262030 Шлак, зола та залишки (відходи) (крім залишків виробництва 
чорних металiв), що мiстять переважно мiдь

6 124 249 0,5%

260200 Руди та концентрати марганцевi, включаючи марганцевистi 
залiзнi руди та концентрати із вмiстом марганцю 20 мас.% 
або бiльше в перерахунку на сухий продукт

3 512 628 0,3%

261900 Шлак, дрос (крiм гранульованого шлаку), окалина та iншi 
вiдходи виробництва чорних металiв

2 517 563 0,2%

262190 Іншi шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей 
(келп); зола та залишки від спалювання відходів міського 
господарства

1 924 207 0,1%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 26 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

260111 Руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого піриту  
неагломерованi

Вільна 0 0%

260112  Руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого піриту  
агломерованi

Вільна 0 0%

260200 Руди та концентрати марганцевi, включаючи марганцевистi 
залiзнi руди та концентрати із вмiстом марганцю 20 мас.% або 
бiльше в перерахунку на сухий продукт

Вільна 0 0%

261400 Руди та концентрати титановi:
2614 00 10 - Ільменiт та його концентрати Вільна 0 0%
2614 00 90 - Іншi Вільна 0 0%

261510 Руди та концентрати цирконiєвi
261590 Руди та концентрати нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi або цирконiєвi

2615 90 10 -- Руди та концентрати нiобiєвi або танталовi Вільна 0 0%
2615 90 90 -- Руди та концентрати ванадiєві Вільна 0 0%

261900 Шлак, дрос (крiм гранульованого шлаку), окалина та iншi вiдходи виробництва чорних металiв:
2619 00 20 - Вiдходи, придатнi для видобутку з них залiза або марганцю Вільна 0 0%
2619 00 40 - Шлак, придатний для видобутку з нього оксиду титану Вільна 0 0%
2619 00 80 - Іншi Вільна 0 0%

262030 Шлак, зола та залишки (відходи) (крім залишків виробництва 
чорних металiв), що мiстять переважно мiдь

Вільна 0 0%

262190 Іншi шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей 
(келп); зола та залишки від спалювання відходів міського гос-
подарства

Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються . 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах Групи 26 : Руди, шлаки та 
зола, при експорті в Європейський Союз.25

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

25  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)
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Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Association of Metals (Eurometaux)
Європейська Асоціація металів
Avenue de Broqueville 12
1150 Brussels, Belgium
+32 2 775 63 11
+32 2 779 05 23
www.eurometaux.org

European Powder Metallurgy Association (EPMA)
Європейська Асоціація порошкової металургії
Talbot House, 2nd Floor
Market Street Shrewsbury SY1 1LG United Kingdom
+44 (0)1743 248899
+44 (0)1743 362968
www.epma.com

EUROMETAL
Європейське посередництво сталі, труб і металу 
202b, rue de Hamm L-1713 
Luxembourg
 (+352) 26 25 90 26
 (+352) 26 45 92 05 
www.eurometal.net

European Foundry Association (CAEF)
Європейська Асоціація ливарників
Postbox 10 19 61 
40010 Dusseldorf 
Germany
(+49 211) 6871 217
(+49 211) 6871 205
www.caef.org
European Steel Association (EUROFER)
Європейська Асоціація сталі
Av. de Cortenbergh, 172
B-1000 Brussels 
Belgium
+32 2 738 79 20
+32 2 738 79 55
www.eurofer.org

International Titanium Association (ITA)
Міжнародна Асоціація титану 
11674 Huron Street, Suite 100
Northglenn, CO 80234 USA
+1-303-404-2221  
+1-303-404-9111 
www.titanium.org

European Chemical Industry Council  (Cefic )
Європейська Рада хімічної промисловості
Avenue E. van Nieuwenhuyse, 4 box 1 
1160 Brussels
Belgium
 + 32 2 676 72 11
+ 32 2 676 73 00
www.cefic.org

European Coal Combustion Products Association 
e.V (Ecoba)
Європейська Асоціація продуктів спалювання вугілля
Klinkestr. 27-31
D-45136 Essen
+49-201-8128-274
+49-201-8128-364
www.ecoba.org

EUROSLAG
Європейська Асоціація виготовлення і використання 
шлакової продукції
Bliersheimer Strasse 62
47229 Duisburg-Rheinhausen
Germany
+49.2065.9945-0
+49.2065.9945-10
www.euroslag.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТАЯРМАРКИ 

ALUMINIUM (раз на 2 роки)
Алюмінієва промисловість
Düsseldorf Exhibition Centre 
Dusseldorf 
Germany
www.aluminium-messe.com

ALUMINIUM & NONFERMET (раз на рік)
Алюміній і технології, матеріали та вироби з 
кольорових металів
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

AMB (раз на 2 роки)
Металообробка  та інструменти обробки 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.messe-stuttgart.de

BLACH-TECH-EXPO (раз на рік)
Листовий метал, з'єднання і покриття 
Expo Krakow
Kracow 
Poland 
www.targi.krakow.pl

BLECHEXPO (раз на 2 роки)
Обробка листового металу і зварювальних 
технологій
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany 
www.blechexpo-messe.de

EMO MILANO (раз на 6 роки)
Світ верстатів
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.emo-milano.com

EUROGUSS (раз на 2 роки)
Лиття під тиском
Exhibition Centre Nuremberg
Nuremberg 
Germany 
www.euroguss.de

ESEF (раз на 2 роки)
Металообробка, промислові системи і модулі, 
проектування та дизайн, технології обробки 
поверхонь, гуми та пластмас, штампів і прес-форм
Jaarbeurs Utrecht
Utrecht 
Netherlands
www.esef.nl

EURO PM (раз на рік)
Порошкова металургія 
Reims Champagne Congrès
Reims 
France
www.europm2015.com

EUROTOOL (раз на рік)
Верстати, інструменти та обладнання для 
обробки матеріалів
Expo Krakow
Kracow 
Poland
www.targi.krakow.pl

FOND-EX(раз на 2 роки)
Ливарне виробництво
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

FINNMATERIA (раз на 2 роки)
Гірнича  промисловість, руди і збагачення корисних 
копалин, обробка металів і модернізація
Jyväskylä Congress Centre
Jyväskylä 
Finland
www.jklmessut.fi

GIFA(раз на 4 роки)
Ливарне виробництво
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.gifa.de

HELLENIC ALUMINIUM (раз на 3 роки)
Алюміній в будівництві 
Athens Metropolitan Expo
Athens 
Greece
www.aluminioexpo.gr
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INTERTOOL AUSTRIA (раз на 2 роки)
Матеріали , обладнання і інструменти, технології і 
автоматизація виробництва
Messezentrum Wien (Vienna Exhibition Centre)
Vienna 
Austria 
www.intertool.at

ISARC (раз на 2 роки)
Автоматизація  та робототехніка в будівництві 
та гірничодобувної промисловості
University of Oulu
Oulu 
Finland
www.isarc2015.org

JSI (раз на 2 роки)
Сталеливарна промисловість
Maison de la Chimie
Paris 
France
www.ats-ffa.org
KATOWICE (раз на 2 роки)
Гірнича промисловість, енергетика і металургія
Katowice International Fair
Katowice 
Poland
www.ptg.info.pl

MACHTECH & METAL BULGARIA (раз на рік)
Металургія , лиття і інструменти
Inter Expo Center
Sofia 
Bulgari
www.doordecor.bg

METAV DUSSELDORF (раз на 2 роки)
Виробничі  технології і автоматизація
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.metav.de

METAL EXPO (раз на 2 роки)
Металургія
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.reedexpo.fr

MATERIALICA (раз на рік)
Верстати, інструменти та обладнання для 
обробки матеріалів
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.materialica.com

METALFORUM (раз на рік)
Ливарне виробництво та металургія
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.metalforum.mtp.pl

METEC (раз на 4  роки)
Металургійні технології
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.metec.de

METPACK (раз на 3  роки)
Металева упаковка
Messe Essen
Essen
Germany
www.metpack.de

METALMADRID (раз на рік)
Металургійні технології
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.metalmadrid.com

NONFERMET (раз на рік)
Технології , переробка і застосування кольорових 
металів
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

STOM-BLECH / STOM-TOOL (раз на рік)
Металообробка  і механічна обробка металу
Kielce Fairground
Kielce 
Poland 
www.targikielce.pl

STEELMET (раз на рік)
Сталь , кольорові метали, технології і продукти
Expo Silesia Exhibition Centre
Sosnowiec 
Poland
www.exposilesia.pl

SCRAP EXPO (раз на рік)
Вторинна переробка металів
Expo Silesia Exhibition Centre
Sosnowiec 
Poland
www.exposilesia.pl
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TAINLESS STEEL WORLD CONFERENCE & 
EXHIBITION (раз на рік)
Нержавіюча сталь
Maastricht Exhibition & Congress Centre – MECC
Maastricht 
Netherlands 
www.stainless-steel-world.net

TOLEXPO (раз на 2 роки)
Листовий  метал, котушки, труби та профілі
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.tolexpo.com

TUBE (раз на 2 роки)
Труби
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.tube.de

WORLD STEEL ASSOCIATION ANNUAL CONFERENCE 
(раз на рік)
Сталь в будівництві 
World Steel Association
World 
www.worldsteel.org

WELDING WEEK (раз на 4 роки)
Зварювання і склеювання металів і пластмас
Bouwcentrum Antwerpen
Antwerp 
Belgium
www.easyfairs.com



754 МАКРОПЕДІЯ

Група 27.  
ЕНЕРГЕТИЧНІ МАТЕРІАЛИ; НАФТА ТА ПРОДУКТИ 
ЇЇ ПЕРЕГОНКИ; БІТУМІНОЗНІ РЕЧОВИНИ; ВОСКИ 
МІНЕРАЛЬНІ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
27.01 Вугiлля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержані з кам’яного 

вугiлля

27.02 Лiгнiт, буре вугiлля, агломеровані або неагломеровані, крiм гагату

27.03 Торф (включаючи торф’яний дрібняк), агломерований або неагломерований

27.04 Кокс і напiвкокс із кам’яного вугiлля, лiгнiту, бурого вугiлля або торфу, агломерованi або неагломерованi; 
вугiлля ретортне

27.05 Газ кам’яновугiльний, водяний, генераторний і аналогічні види газiв, крiм нафтових газiв та iнших 
газоподiбних вуглеводнiв

27.06 Смоли кам’яновугільні і буровугiльні або торф’яні та iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або незневодненi, 
i продукти часткової дистиляцiї, включаючи «вiдновленi» смоли

27.07 Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам’яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в 
яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi

27.08 Пек або кокс пековий, одержаний із кам’яновугiльної смоли або з iнших мiнеральних смол

27.09 Нафта або нафтопродукти сирi, одержані з бiтумiнозних порід (мiнералiв)

27.10

Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порід (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в іншому 
місці не зазначені, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних по-
рід (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані 
нафтопродукти

27.11 Гази нафтові та інші вуглеводнi в газоподiбному станi

27.12
Вазелiн нафтовий (петролатум); парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, парафін сирий, озокерит, вiск 
з бурого вугiлля, вiск торф’яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результаті син-
тезу або iнших процесів, забарвлені або незабарвлені

27.13 Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із 
бiтумiнозних порiд

27.14 Бiтум і асфальт, природнi; сланцi бітумінозні та пiсковики бiтумiнознi; асфальти та асфальтовi породи

27.15
Сумiшi бiтумiнознi на основi природного асфальту або природного бiтуму, нафтового бiтуму, мiнеральних 
смол чи пеку мiнеральних смол (наприклад бiтумiнознi мастики, асфальтовi суміші для дорожнього по-
криття)

27.16 Електроенергiя
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС енергетичних матеріалів; нафти та продуктів її пере-
гонки; бітумінозних речовин; восків мінеральних за період 2012-2014 років склав €1,2 млрд, зменшувався в се-
редньому на -7% на рік.  Для ЄС це становило 0,24% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) 
продукції Групи 27 за згаданий період, що склало €498 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 27 (€ млн)

Частка Групи 27 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС  Група 27 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 27 (%)

2701  ВУГIЛЛЯ КАМ’ЯНЕ, АНТРАЦИТ; БРИКЕТИ, КОТУНИ ТА АНАЛОГIЧНI ВИДИ ТВЕРДОГО ПАЛИВА, ОДЕРЖАНІ З 
КАМ’ЯНОГО ВУГIЛЛЯ

2710  НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНI З БIТУМIНОЗНИХ ПОРІД (МIНЕРАЛIВ), КРIМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІН-
ШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМIСТОМ 70 МАС.% АБО БIЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТIВ, ОДЕРЖАНИХ З 
БIТУМIНОЗНИХ ПОРІД (МIНЕРАЛIВ), ПРИЧОМУ ЦI НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ 
ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ

2716  ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЯ
2711  ГАЗИ НАФТОВІ ТА ІНШІ ВУГЛЕВОДНI В ГАЗОПОДIБНОМУ СТАНI
2707  МАСЛА ТА IНШI ПРОДУКТИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЕРЕГОНКИ КАМ’ЯНОВУГIЛЬНИХ СМОЛ; АНАЛОГIЧНI ПРО-

ДУКТИ, В ЯКИХ АРОМАТИЧНI СКЛАДОВI ПЕРЕВАЖАЮТЬ ЗА МАСОЮ НЕАРОМАТИЧНI
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CHAPTER 27: MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND 
PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS 

SUBSTANCES; MINERAL WAXES 
 
Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous 
substances; mineral waxes between 2012 and 2014 amounted to €1,2bn, growing by an average of  ‐7% per annum 
over the period. This represents 0,24% of the EU’s €498bn average worldwide imports of these products over 
this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 27 (€ mn) Share of Chapter 27 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 
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Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous 
substances; mineral waxes between 2012 and 2014 amounted to €1,2bn, growing by an average of  ‐7% per annum 
over the period. This represents 0,24% of the EU’s €498bn average worldwide imports of these products over 
this period. 
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2701 COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL 
2710 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS (EXCL. CRUDE); PREPARATIONS CONTAINING >= 70% BY WEIGHT OF 
PETROLEUM OILS OR ,,, 
2716 ELECTRICAL ENERGY 
2711 PETROLEUM GAS AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS
2707 OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR; SIMILAR PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT,,, 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 27  

 Ukraine exports 16 products of Chapter 27 at a 6 digit customs code. The following top 10 products represent 93,8% 
of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

271019  MEDIUM OILS AND PREPARATIONS, OF PETROLEUM OR BITUMINOUS 
MINERALS, NOT CONTAINING BIODIESEL, N.E.S. 

275 017 12 23,2% 

271600 
ELECTRICAL ENERGY 

274 81 017 23,2% 

270111 
ANTHRACITE, WHETHER OR NOT PULVERISED, NON‐AGGLOMERATED 

2  64  580 19,7% 

270112  BITUMINOUS COAL, WHETHER OR NOT PULVERISED, NON‐
AGGLOMERATED 

88 846 0 8 7,5% 

271121 
NATURAL GAS IN GASEOUS STATE 

72 124 4 6 6,1% 

270400  COKE AND SEMI‐COKE OF COAL, OF LIGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR 
NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON 

4  6 5 470 3,7% 

270119  COAL, WHETHER OR NOT PULVERISED, NON‐AGGLOMERATED (EXCL. 
ANTHRACITE AND BITUMINOUS COAL) 

41 1 467 3,5% 

270710  BENZOL  BENZENE  CONTAINING > 50% OF BENZENE (EXCL. CHEMICALLY 
DEFINED) 

6 628 226 3,1% 

270900  PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, 
CRUDE 

25 06  61 2,1% 

271012  LIGHT OILS AND PREPARATIONS, OF PETROLEUM OR BITUMINOUS 
MINERALS WHICH >= 90% BY VOLUME  INCL. LOSSES  DISTIL AT 210°C 
ASTM D 86 METHOD  (EXCL. CONTAINING BIODIESEL) 

1  4  425 1,6% 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 16 видів продукції Групи 27  (на рівні 6 знаків), що склало  93,8% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 
Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

271019 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних 
порід (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в іншому міс-
ці не зазначені, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти 
чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порід 
(мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними 
складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафто-
продукти

275 017 312 23,2%

271600 Електроенергiя 274 981 017 23,2%
270111 Антрацит 233 649 580 19,7%
270112 Бiтумiнозне вугiлля 88 846 098 7,5%
271121 Бiтумiнозне вугiлля у газоподiбному станi: 72 124 496 6,1%
270400 Кокс і напiвкокс із кам’яного вугiлля, лiгнiту, бурого 

вугiлля або торфу, агломерованi або неагломерованi; 
вугiлля ретортне

43 635 470 3,7%

270119 Вугiлля iнше 41 331 467 3,5%
270710 Бензол 36 628 226 3,1%
270900 Нафта або нафтопродукти сирi, одержані з бiтумiнозних 

порід (мiнералiв)
25 063 961 2,1%

271012 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних 
порід (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в іншому міс-
ці не зазначені, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти 
чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порід 
(мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними 
складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафто-
продукти

19 493 425 1,6%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 27 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

270111 Антрацит
2701 11 10 --- З граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху 

безмінеральну основу) не більш як 10 мас.%
Вільна 0 0%

2701 11 90 --- Інше Вільна 0 0%
270112 Бiтумiнозне вугiлля

2701 12 10 --- Коксівне вугiлля Вільна 0 0%
2701 12 90 --- Інше Вільна 0 0%

270119 Вугiлля iнше Вільна 0 0%
270400 Кокс і напiвкокс із кам’яного вугiлля, лiгнiту, бурого вугiлля або торфу, агломерованi або неагломерованi; 

вугiлля ретортне
2704 00 11 -- Для виготовлення електродiв Вільна 0 0%
2704 00 19 -- Інший Вільна 0 0%
2704 00 30 - Кокс і напiвкокс із лiгнiту, бурого вугiлля Вільна 0 0%
2704 00 90 - Іншi Вільна 0 0%

270710 Бензол
2707 10 10 -- Для використання як паливо 3% 0 0%
2707 10 90 -- Для iнших цiлей Вільна 0 0%

270900 Нафта або нафтопродукти сирi, одержані з бiтумiнозних порід (мiнералiв)
2709 00 10 - Газовий конденсат природний Вільна 0 0%
2709 00 90 - Іншi Вільна 0 0%

271012 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порід 
(мiнералiв), крiм сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з 
вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержа-
них з бiтумiнозних порід (мiнералiв), причому цi нафтопродукти 
є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані 
нафтопродукти

Вільна 0 0%

271019 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порід (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в іншому місці 
не зазначені, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порід 
(мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані на-
фтопродукти

2710 19 11 ---- Для специфiчних процесiв переробки 4,7% 0 0%
2710 19 15 ---- Для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у то-

варній підкатегорiї 2710 19 11
4,7% 0 0%

2710 19 21 ------ Паливо для реактивних двигунів 4,7% 0 0%
2710 19 25 ------ Інший 4,7% 0 0%
2710 19 29 ----- Іншi 4,7% 0 0%
2710 19 31 ----- Для специфiчних процесiв переробки 3,5% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

2710 19 35 ----- Для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у 
товарній підкатегорiї 2710 19 31

3,5% 0 0%

2710 19 41 ------ Із вмістом сірки не більш як 0,05 мас.% 3,5% 0 0%
2710 19 45 ------ Із вмістом сірки більш як 0,05 мас.%, але не більш як 

0,2 мас.%
3,5% 0 0%

2710 19 49 ------ Із вмістом сірки більш як 0,2 мас.% 3,5% 0 0%
2710 19 51 ----- Для специфiчних процесiв переробки 3,5% 0 0%
2710 19 55 ----- Для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у 

товарній підкатегорiї 2710 19 51
3,5% 0 0%

2710 19 61 ------ Із вмістом сiрки не більш як 1 мас.% 3,5% 0 0%
2710 19 63 ------ Із вмістом сiрки більш як 1 мас.%, але не більш як 2 мас.% 3,5% 0 0%
2710 19 65 ------ Із вмістом сiрки більш як 2 мас.%, але не більш як 2,8 мас.% 3,5% 0 0%
2710 19 69 ------ Із вмiстом сiрки більш як 2,8 мас.% 3,5% 0 0%

2710 19 71 ----- Для специфiчних процесiв переробки 3,7% 0 0%
2710 19 75 ----- Для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у 

товарній підкатегорiї 2710 19 71
3,7% 0 0%

2710 19 81 ------ Масла моторнi, компресорні, турбiнні 3,7% 0 0%
2710 19 83 ------ Рiдини для гiдравлiчних передач 3,7% 0 0%
2710 19 85 ------ Білі масла, вазелiнове масло 3,7% 0 0%
2710 19 87 ------ Масла трансмісійні та редукторні 3,7% 0 0%
2710 19 91 ------ Засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з 

форм, антикорозiйнi масла
3,7% 0 0%

2710 19 93 ------ Електроiзоляційні масла 3,7% 0 0%
2710 19 99 ------ Іншi мастильні матеріали та інші дистиляти 3,7% 0 0%

271121 Бiтумiнозне вугiлля 0,7% 0 0%
271600 Електроенергiя ВІльна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються . 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 27. 
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Код 
виду 
продук-
ції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для ма-
теріалів іншого походження, які набувають статусу това-
рів, що походять з певної країни 

Окремі 
товарні 
коди 
позиції 
2707 

Олії, у яких вагова частина ароматичних 
компонентів перевищує вагову частину не-
ароматичних компонентів, що подібні до міне-
ральних та отримані шляхом дистиляції бітуму 
за умов високої температури, більш ніж 65% 
об’єму якого дистилюється за температури до 
250 °C (у тому числі суміші лакового бензину 
та бензолу), для використання у якості пально-
го для виробництва енергії чи обігріву 

Процедури з очищення та /або більш спеціальна(і) 
процедура(и) 1 
або 
Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим 
заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте 
можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, 
що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від ви-
робника 

Окремі 
товарні 
коди 
позиції 
2709 

Сирова нафта, яку отримано з бітумних мате-
ріалів 

Деструктивна дистиляція бітумних матеріалів 

2710 Мінеральні олії й олії, що отримано з бітумних 
матеріалів, але не з нафти; склади, що ніде 
більш не конкретизовані та не включені до 
будь-якої іншої класифікації, та які містять мі-
неральні олії чи олії, що отримано з бітумних 
матеріалів, у ваговому співвідношенні 70% або 
більше, дані олії є базовими компонентами 
даних складів; відпрацьовані олії 

Процедури з очищення та /або більш спеціальна(і) 
процедура(и)2 
або 
Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим 
заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте 
можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, 
що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від ви-
робника 

2711 Нафтові гази та інші газоподібні вуглеводні Процедури з очищення та /або більш спеціальна(і) 
процедура(и)3 
або 
Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим 
заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте 
можливе використання матеріалів того ж заголовку, за умови, 
що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від ви-
робника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 27: Енергетич-
ні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні, при експорті в Європей-
ський Союз.26

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Ринкові стандарти для бензину, дизельного пального, газойля та мазуту

3. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).

26  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)
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1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Ринкові стандарти для бензину, дизельного пального, газойля та мазуту
Щоб зменшити викиди забруднювачів повітря, директива – Dіrectіve 98/70/EC of the European Parlіament and of 
the Councіl (OJ L-350 28/12/1998) (CELEX 31998L0070) – встановлює вимоги до якості пального і обов’язкові за-
вдання щодо зменшення викидів парникових газів з пального протягом усього його життєвого циклу.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Бензин: неетильований бензин можна реалізувати в ЄС, тільки якщо він відповідає екологічним вимогам, викладе-
ним в Додатку І до директиви, стосовно октанового числа, тиску насиченої пари, перегонки випаровуванням, вмісту 
ароматичних вуглеводнів, бензолу, алкенів, кисню, кисневмісних добавок, сірки і свинцю. Відповідно до директиви – 
Dіrectіve 98/70/EC, ринкування етильованого бензину в ЄС заборонено.
Дизельне пальне: екологічні вимоги до дизельного пального, викладені в Додатку ІІ, стосуються цетанового числа, 
густини, характеристик перегонки, вмісту поліциклічних ароматичнихвуглеводнів, сірки і метилових ефірів жирних 
кислот.
Металеві добавки: вміст у пальному металевої добавки MMT (метилциклопентадієніл трикарбоніл марганцю) обме-
жено з 2014 року до 2 мг марганцю на літр.
Скорочення викидів парникових газів: постачальники пального відповідають за поступове зниження викидів па-
ливних парникових газів відповідно до цілей, встановлених директивою. Крім того, вони повинні щорічно звітувати 
компетентним органам держав-членів про інтенсивність викидів парникових газів з пального, яке вони постачають.
Вміст сірки в газойлі та мазуті:

Законодавство

petrol and dіesel fuels and amendіng Councіl Dіrectіve 93/12/EEC (OJ L-350 28/12/1998) (CELEX 31998L0070)

fuels and amendіng Dіrectіve 93/12/EEC (OJ L-121 11/05/1999) (CELEX 31999L0032)

3. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази
Відповідно до постанови – Regulatіon (EC) No 842/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-161 
14/06/2006) (CELEX 32006R0842), ринкування в ЄС продукції та обладнання, що містить фтористі парникові гази, 
перелічені в Додатку ІІ, заборонено, починаючи від  дати, зазначеної в Додатку.

Законодавство

fluorіnated greenhouse gases (OJ L-161 14/06/2006) (CELEX 32006R0842)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Oil Company Organisation for 
Environment (CONCAWE)
Екологічна наука для європейської нафтопереробної 
промисловості
Boulevard du Souverain
165 B-1160 BRUSSELS
Belgium
+32 2 566 91 60
+32 2 566 91 81
www.concawe.eu

European Federation for Precast Concrete (BIBM)
Європейська Федерація збірного залізобетону 
rue d’Arlon, 55 (6th Floor)
B-1040 Brussels
Belgium
+32 2 340 1828
+32 2 588 0649
www.bibm.eu

Industrial Minerals Association (IMA)
Європейська Асоціація мінеральної промисловості 
rue des Deux Eglises 26 box 2 (6° floor)
B-1000 Brussels, Belgium
+32 (0)2 210 44 10
+32 (0)2 210 44 29
www.ima-europe.eu

European Asphalt Pavement Association (EAPA)
Європейська Асоціація асфальтобетонних покриттів
Rue du Commerce 
77 1040 Brussels 
Belgium
+32.2.502.5888
+32.2.502.2358
www.eapa.org

European Association for Coal and Lignite 
(EURACOAL)
Європейська Асоціація вугілля та лігніту
Avenue de Tervueren 168 Bte 11
1150 Bruxelles - Belgium
+ 32 (0) 2 775 31 70
+ 32 (0) 2 771 41 04
www.euracoal.be

European Petroleum Refiners Association 
(FuelsEurope)
Європейська Асоціація нафтопереробних заводів
Boulevard du Souverain 165 - 3rd Floor
1160 Brussels
Belgium
+32 2 566 91 00
+32 2 566 91 11
www.fuelseurope.eu

European Coal Combustion Products Association  
(ECOBA) 
Європейська Асоціація продуктів спалювання вугілля
Klinkestr. 27-31
D-45136 Essen
+49-201-8128-274
+49-201-8128-364
www.ecoba.org

European Steel Association (EUROFER)
Європейська Асоціація сталі
Avenue de Cortenbergh, 172
B-1000 Brussels
Belgium
+32 2 738 79 20
+32 2 738 79 55
www.eurofer.org

European Federation of Energy Traders (EFET )
Європейська Федерація енергетичних трейдерів
Amstelveenseweg 998
1081 JS  Amsterdam 
The Netherlands 
+31 (0)20 5207970
www.efet.org 

Union of the European Lubricants Industry (UEIL)
Союз Європейської промисловості мастильних 
матеріалів
Rue du Luxembourg, 22-24
B-1000 Brussels
+32 2 761 66 85
+32 2 213 13 63
www.ueil.org

European Petrochemical Association (EPCA)
Європейська нафтохімічна Асоціація
Avenue de Tervueren 270 Tervurenlann / 
1150 Brussels 
Belgium
+32 2 741 86 60 
www.epca.eu 

Petrochemicals Europe 
Нафтохімічна промисловість Європи
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4
B - 1160 Brussels,
Belgium
+32 2 676 72 57
www.petrochemistry.eu 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AEGPL CONGRESS (раз на рік)
Газ 
Berlin ExpoCenter Airport
Schönefeld 
Germany
www.aegpl2015.com

AGRARWELT (раз на 2 роки)
Біо-енергія, сільськогосподарське машинобудування
Messegelände Friedrichshafen
Friedrichshafen 
Germany
www.agrarwelt-bodensee.de

BIOGAS  (раз на рік)
Біогаз
Messe Offenburg 
Offenburg 
Germany
www.agrarwelt-bodensee.de

BIOGAZ EUROPE (раз на рік)
Біогаз
BEES SAS 
France 
France
www.biogaz-europe.com

ECOLINK (раз на 3 роки)
Навколишнє середовище, водні ресурси, 
відновлювальні джерела та енергозбереження 
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Athens
Greece
www.3ek.com.gr

ENEX NEW ENERGY (раз на рік)
Поновлювані джерела енергії
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

EU BC&E (раз на рік)
Біомаса
Messezentrum Wien (Vienna Exhibition Centre)
Europe 
Europe
www.eubce.com

EUBCE - EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND 
EXHIBITION (раз на рік)
Біомаса 
Messezentrum Wien (Vienna Exhibition Centre)
Europe 
www.eubce.com

EXPO-GAS (раз на 2 роки)
Газ
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

OIL COUNCIL LEGAL ASSEMBLY(раз на рік)
Нафтова і газова промисловості, банкіри та 
інвестори
Lancaster London
London 
UK - United Kingdom
www.oilandgascouncil.com

OIL & GAS WARSAW (раз на рік)
Нафтова і газова промисловості
Copernicus Science Centre
Warsaw 
Poland
www.naftaigaz.ztw.pl

OIL COUNCIL WORLD ASSEMBLY AND ANNUAL 
AWARDS OF EXCELLENCE (раз на рік)
Нафтова і газова промисловості
Lancaster London
London 
UK - United Kingdom
www.oilandgascouncil.com

PETROL STATION (раз на рік)
Все для АЗС комплексів
Warsaw Trade Fair and Congress Center Mt Polska
Warsaw 
Poland
www.targi.paliwa.pl

PILOT SHARE FAIR (раз на рік)
Нафтова і газова промисловості
Aberdeen Exhibition & Conference Centre
Scotland 
UK - United Kingdom
www.oilandgasuk.co.uk
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PANORAMA PARIS (раз на рік)
Нафтова і газова промисловості
Salons Hoche
Paris 
France
www.ifpenergiesnouvelles.fr

PCH MEETINGS (раз на рік)
Нафтохімія, хімія і фармацевтика
Espace Tête d’Or
Lyon
France
www.pchmeetings.com

SPE OFFSHORE EUROPE (раз на рік)
Нафтова і газова промисловості
Aberdeen Exhibition & Conference Centre
Scotland 
UK - United Kingdom
www.reedexpo.com

WGC - WORLD GAS CONFERENCE (раз на рік)
Газ
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.wgc2015.org

WORLD PETROLEUM CONGRESS (раз на 3 роки)
Нафта
World Petroleum Congress
www.21wpc.com





Розділ VI:  
ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ 
З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

28 Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкозе-
мельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

29 Органічні хімічні сполуки
30 Фармацевтична продукція
31 Добрива
32 Екстракти дубильні або барвні ; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбуваль-

ні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики, чорнило, туш
33 Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні препарати
34 Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, воски 

штучні та  готові , суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти 
для ліплення, пластилін, «стоматологічний віск» і суміші  на основі гіпсу для стоматології

35 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти 
36 Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі мате-

ріали
37 Фотографічні або кінематографічні товари
38 Різноманітна хімічна продукція
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Група 28.  
ПРОДУКТИ НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ: СПОЛУКИ 
НЕОРГАНІЧНІ АБО ОРГАНІЧНІ ДОРОГОЦІННИХ 
МЕТАЛІВ, РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ, РАДІОАКТИВНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ АБО ІЗОТОПІВ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
28.01 Фтор, хлор, бром i йод

28.02 Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна

28.03 Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших товарних позицій)

28.04 Водень, інертні гази та iншi неметали

28.05 Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах 
або сплавах; ртуть

28.06 Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота

28.07  Сірчана кислота; олеум

28.08  Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти

28.09  Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти визначеного 
або невизначеного хімічного складу

28.10 Оксиди бору; борні кислоти

28.11 Іншi неорганічні кислоти та iншi неорганiчнi кисневмісні сполуки неметалів

28.12  Галогеніди та галогенідоксиди неметалів

28.13  Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний

28.14 Аміак, безводний або у водному розчині

28.15 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрiю чи калiю

28.16 Гiдроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію

28.17 Оксид цинку; пероксид цинку

28.18 Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмiнiю

28.19 Оксиди та гідроксиди хрому

28.20 Оксиди марганцю

28.21 Оксиди та гiдроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять 70 мас.% або більше сполук залiза у пере-
рахунку на Fe2O3

28.22 Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні

28.23 Оксиди титану

28.24 Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий)

28.25 Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганічні солі; інші неорганiчнi основи; iншi оксиди, гiдроксиди та перок-
сиди металів

28.26 Фториди; фторосилiкати, фтороалюмiнати та iншi комплексні солі фтору
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ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
28.27 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гiдроксиди; броміди та бромiд оксиди; йодиди та йодид оксиди

28.28 Гiпохлорити; гiпохлорит кальцію технічний; хлорити; гiпобромiти

28.29 Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати

28.30 Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу

28.31 Дитiонiти та сульфоксилати:

28.32 Сульфіти; тіосульфати

28.33 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):

28.34 Нітрити; нітрати

28.35 Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного 
хімічного складу

28.36 Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного 
хімічного складу

28.37 Цiанiди, оксиди цiанiдiв та комплекснi цiанiди

28.39 Cилiкати; силiкати лужних металiв технiчнi

28.40 Борати; пероксоборати (перборати)

28.41 Солi оксометалевих або пероксометалевих кислот

28.42 Інші солi неорганiчних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилікати визначеного або невизна-
ченого хімічного складу), крім азидiв

28.43 Метали дорогоцiннi у колоїдному станi; органiчнi або неорганiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, із ви-
значеним або невизначеним хiмiчним складом; амальгами дорогоцiнних металiв

28.44 Хiмiчнi радiоактивнi елементи та радiоактивнi iзотопи (включаючи подільні або відновлювані хiмiчнi еле-
менти та iзотопи) та їх сполуки; сумiшi та залишки, які мiстять цi продукти

28.45 Iзотопи, крiм включених до товарної позицiї 2844; їх органiчнi або неорганiчнi сполуки, з визначеним або 
невизначеним хiмiчним складом

28.46 Сполуки, органiчнi або неорганiчнi, рiдкісноземельних металiв, iтрiю чи скандiю або сумішей цих металiв

28.47 Пероксид водню, отвердний або не отвердний сечовиною

28.48 Фосфіди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом, крім ферофосфорних сполук

28.49 Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом

28.50 Гiдриди, нiтриди, азиди, силiциди та бориди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом, крiм спо-
лук, що є карбiдами товарної позицiї 2849

[28.51]

28.52 Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, крім амальгам

28.53
Інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогiчної чи-
стоти); рідке повiтря (з вилученням або без вилучення iнертних газiв); стиснене повiтря; амальгами, крiм 
амальгам дорогоцiнних металiв
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС продуктів неорганічної хімії: сполук неорганічних або 
органічних дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів за період 2012-
2014 років склав €140 млн, зростаючи в середньому на 21,7% на рік.  Для ЄС це становило 1% від середньоариф-
метичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 28 за згаданий період, що склало €14 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 28 (€ млн)

Частка Групи 28 в експорті 
з України до ЄС (%)

 Основні статті експорту з 
України до ЄС Група 28 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 28 (%)

2814  АМІАК, БЕЗВОДНИЙ АБО У ВОДНОМУ РОЗЧИНІ
2803  ВУГЛЕЦЬ (САЖА ТА ІНШІ ФОРМИ ВУГЛЕЦЮ, НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО ІНШИХ ТОВАРНИХ ПОЗИЦІЙ).
2818  КОРУНД ШТУЧНИЙ З ВИЗНАЧЕНИМ АБО НЕВИЗНАЧЕНИМ ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ; ОКСИД АЛЮМІНІЮ; ГІДРОКСИД 

АЛЮМIНIЮ
2804  ВОДЕНЬ, ІНЕРТНІ ГАЗИ ТА IНШI НЕМЕТАЛИ
2823  ОКСИДИ ТИТАНУ

 

 

CHAPTER 28: INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-

EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF 
ISOTOPES 

Ukraine’s current trade with EU 
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Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 28 (€ mn) Share of Chapter 28 in Ukraine’s Exports to EU (%) 
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Chapter 28 (%) 
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CHAPTER 28: INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE

EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF 
ISOTOPES 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of 
rare‐earth metals, of radioactive elements or of isotopes between 2012 and 2014 amounted to €140mn, growing by an 
average of  21,7% per annum over the period. This represents 1% of the EU’s €14bn average worldwide imports of 
these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 28 (€ mn) Share of Chapter 28 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 28 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 28 (%) 
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2814 AMMONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION
2803 CARBON ʹCARBON BLACKS AND OTHER FORMS OF CARBONʹ, N.E.S.
2818 ARTIFICIAL CORUNDUM, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED; ALUMINIUM OXIDE; ALUMINIUM HYDROXIDE 
2804 HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON‐METALS
2823 TITANIUM OXIDES 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 28  

 Ukraine exports 251 products of Chapter 28 at a 6 digit customs code level. The following top 10 products represent 
95,0% of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

281410  ANHYDROUS AMMONIA 
 

71 354 725  51,11% 

280300  CARBON  CARBON BLACKS AND OTHER FORMS OF CARBON , N.E.S. 
 

23 215 880  16,63% 

281810  CORUNDUM, ARTIFICIAL, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
 

9 653 305  6,92% 

282300  TITANIUM OXIDES 
 

6 631 531  4,75% 

280429  RARE GASES (EXCL. ARGON) 
 

6 523 450  4,67% 

283329  SULPHATES (EXCL. OF SODIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, NICKEL, 
COPPER, BARIUM AND MERCURY) 
 

4 561 033  3,27% 

284920  CARBIDES OF SILICON, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
 

4 330 630  3,10% 

281122  SILICON DIOXIDE 
 

3 032 242  2,17% 

283919  SILICATES OF SODIUM, INCL. COMMERCIAL SILICATES (EXCL. SODIUM 
METASILICATES) 
 

1 832 679  1,31% 

281820  ALUMINIUM OXIDE (EXCL. ARTIFICIAL CORUNDUM)  1 121 048  0,80% 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 251 вид продукції Групи 28 (на рівні 6 знаків), що склало  95,0% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 
Код виду 
продукції

Опис Середньоарифметич-
ний обсяг експорту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

281410 Аміак, безводний або у водному розчині 71 354 725 51,11%
280300 Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до 

інших товарних позицій)
23 215 880 16,63%

281810 Корунд штучний з визначеним або невизначеним 
хiмiчним складом

9 653 305 6,92%

282300 Оксиди титану 6 631 531 4,75%
280429 Водень, інертні гази та iншi неметали 6 523 450 4,67%
283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати) 4 561 033 3,27%
284920 Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним 

складом, кремнiю 
4 330 630 3,10%

281122 Дiоксид кремнію 3 032 242 2,17%
283919 Cилiкати; силiкати лужних металiв технiчнi 1 832 679 1,31%
281820 Оксид алюмiнiю, крім штучного корунду 1 121 048 0,80%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 28 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

280300 Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших товарних позицій)
2803 00 10 - метанова сажа Вільна 0 0%
2803 00 80 - інший Вільна 0 0%

280429 Водень, інертні гази та iншi неметали
2804 29 10 --- Гелій Вільна 0 0%
2804 29 90 --- Іншi 5% 0 0%

281122 Дiоксид кремнію 4,6% 0 0%
281410 Аміак безводний 5,5% 0 0%
281810 Корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом

2818 10 11 --- З 50% або більше від загальної маси, що мають розмір час-
тинок більше 10 мм

5,2% 0 0%

2818 10 19 --- Менш ніж 50% більше від загальної маси, що мають розмір 
частинок більше 10 мм

5,2% 0 0%

2818 10 91 --- З 50% або більше від загальної маси, що мають розмір час-
тинок більше 10 мм

5,2% 0 0%

2818 10 99 --- Менш ніж 50% більше від загальної маси, що мають розмір 
частинок більше 10 мм

5,2% 0 0%

281820 Оксид алюмiнiю, крім штучного корунду 4% 3 2,7%
282300 Оксиди титану 5,5% 0 0%
283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати)

2833 29 20 --- Кадмію; хрому; цинку 5,5% 0 0%
2833 29 30 --- Кобальту; титану 5,3% 0 0%
2833 29 50 --- Заліза 5% 0 0%
2833 29 60 --- Свинцю 4,6% 0 0%
2833 29 90 --- Іншi 5% 0 0%

283919 Cилiкати; силiкати лужних металiв технiчнi 5% 0 0%
284920 Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом, 

кремнiю
5,5% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 28. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріа-
лів іншого походження, які набувають статусу товарів, що по-
ходять з певної країни 

Окремі товарні коди позиції 
2811 

Триокис сірки Виробництво з двоокису сірки Виробництво, у якому ціна усіх 
матеріалів не перевищує 40 % 
ціни товару від виробника 

Окремі товарні коди позиції 
2833 

Сульфат алюмінію Виробництво, у якому ціна усіх 
матеріалів не перевищує 50 % 
ціни товару від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 28 : Продукти не-
органічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактив-
них елементів або ізотопів, при експорті в Європейський Союз.27

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Ринкові вимоги до мийних засобів

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).

27  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)



777Група 28. ПРОДУКТИ НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ: СПОЛУКИ НЕОРГАНІЧНІ ...

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Ринкові вимоги до мийних засобів
Розміщення на ринку ЄС мийних засобів і поверхнево-активних речовин (ПАР) для них зумовлено спеціальними 
положеннями постанови, покликаної забезпечити високий рівень захисту довкілля, зокрема, водного середо-
вища, а також, людського здоров’я: Regulatіon (EC) No 648/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-104 08/0 4/2004) (CELEX 32004R0648).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Мийний засіб – це будь-яка речовина чи препарат, який містить мило та / чи інші поверхнево-активні речовини (ПАР), 
і призначений для процесів миття або чищення. Вони можуть мати будь-яку форму (рідина, порошок, паста, брусок 
тощо) і продаватися для використання вдома, для професійних чи промислових потреб.
До цих продуктів застосовні положення щодо таких аспектів:

На додачу, деякі ПАР, що використовуються як дезінфектори, можуть підлягати положенням директиви стосовно 
ринкування в ЄС біоцидів: Dіrectіve 98/8/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-123 24/04/1998)(CELEX 
31998L0008).
Ринкові обмеження з огляду на здатність ПАР до біорозкладання: без додаткових обмежень щодо біорозкладан-
ня на ринок ЄС можуть потрапляти тільки ті ПАР і мийні засоби з ПАР, які задовольняють критеріям біорозкладання, 
визначеним в Додатку ІІІ до постанови – Regulatіon (EC) No 648/2004 of the European Parlіament and of the Councіl. 
Однак, якщо професійний чи промисловий мийний засіб містить ПАР, для яких рівень біорозкладання менший, ніж 
зазначено в Додатку ІІІ, але задовольняє критеріям, визначеним у Додатку ІІ, особа, відповідальна за ринкування про-
дукту може просити про виняток відповідно до єдиної процедури, визначеної в постанові. Перелік ПАР, для яких зро-
блено виняток, з відповідними умовами або обмеженнями використання, включено в Додаток V.
Маркування та обов’язкова інформація про продукт: особи, відповідальні за ринкування мийного засобу, пови-
нні, на вимогу, надавати без затримок і безкоштовно працівникам охорони здоров’я (медичний персонал та / або 
певний державний орган) в державі-члені специфікацію інгредієнтів. Ця інформація зберігатиметься в таємниці та 
використовуватиметься тільки з медичними цілями. На пакунку, в якому мийний засіб виставлено на продаж спожи-
вачеві, повинна фігурувати така інформація, зазначена розбірливими, видимими та незмивними символами:

-
цію інгредієнтів.

На упаковці мийних засобів і пральних порошків слід також зазначати опис вмісту, інструкцію з користування, спеці-
альні запобіжні заходи та настанови з дозування. Така ж інформація повинна фігурувати на всіх супровідних докумен-
тах на мийні засоби, що перевозяться без пакування. Крім цієї інформації, до мийних засобів і ПАР, класифікованих як 
небезпечні, застосовуються положення про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей в постанові 
Regulatіon (EC) No 1272/2008 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-353 31/12/2008) (CELEX 32008R1272).
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Компетентні органи держав-членів можуть за потреби, вдаватися до будь-яких заходів контролю мий-
них засобів, що поставляються на ринок, щоб забезпечити відповідність продукту до положень постанови. 
Якщо держава-член має обґрунтовані підстави вважати, що якийсь мийний засіб становить ризик для безпеки 
і здоров’я людей чи тварин, або небезпеку для довкілля, вона може тимчасово заборонити ринкування цього 
мийного засобу на своїй території або спеціально обумовити його.

Законодавство

(OJ L-104 08/04/2004) (CELEX 32004R0648)

European Parlіament and of the Councіl on detergents are competent to carry out the tests requіred by the 
Regulatіon (OJ C-39 18/02/2009)
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Association for Chemical and Molecular 
Sciences (EuCheMS)
Європейська Асоціація хімічних  і молекулярних наук 
Rue du Trône 62
1050, Brussels, 
Belgium
+32 (0) 2 289 26 90        
www.euchems.eu 

European Association of Chemical Distributors 
(FECC)
Європейська Асоціація дистриб’юторів хімічної 
продукції
Rue du Luxembourg 16B
1000 Brussels
Belgium
+3226790260
www.fecc.org 

European Petrochemical Association (EPCA)
Європейська нафтохімічна Асоціація 
Avenue de Tervueren 270 Tervurenlann / 
1150 Brussels 
Belgium
+32 2 741 86 60 
www.epca.eu 

Petrochemicals Europe 
Нафтохімічна промисловість Європи
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4
B - 1160 Brussels,
Belgium
+32 2 676 72 57
www.petrochemistry.eu 

The European Chemicals Agency (ECHA)
Європейське хімічне Агентство
Annankatu 18
00120 Helsinki
Finland
www.echa.europa.eu 

European Chemical Transport Association (ECTA)
Європейська Асоціація хімічного транспорту 
Avenue de Tervueren 270 Tervurenlaan
1150 Brussels
Belgium
+ 32 (0)2 7418681
www.ecta.com 

European Federation for Construction Chemicals
Європейська Федерація будівельної хімії
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6
B-1160 Brussels
+ 32 2 676 74 16
www.efcc.eu 

European Fertilizer Blenders Association (EFBA)
Європейська Асоціація переробки  добрива 
59, boulevard Exelmans
75016 PARIS
+33 6 52 16 60 82
+33 1 47 43 96 63
www.european-blenders.org

International Fertilizer Industry Association (IFA)
Міжнародної Асоціації виробників мінеральних 
добрив
28, rue Marbeuf
75008 Paris
France
+ 33 1 53930500 
www.fertilizer.org

International Carbon Black Association
Міжнародна Асоціація сажі
www.carbon-black.org

European Tyre & Rubber Manufacturers’ 
Association (ETRMA)
Європейська Асоціація виробників шин та каучуку 
Avenue des Arts 2, box 12
B-1210 Brussels
Belgium
+32 2 218 49 40
www.etrma.org

European Chemical Industry Council (Cefic )
Європейська Рада хімічної промисловості
Avenue E. van Nieuwenhuyse, 4 box 1  
1160 Brussels 
Belgium
+ 32 2 676 72 11
+ 32 2 676 73 00
www.cefic.org
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European Powder Metallurgy Association (EPMA)
Європейська Асоціація порошкової металургії
Talbot House, 2nd Floor
Market Street
Shrewsbury
SY1 1LG
United Kingdom
+44 (0)1743 248899
+44 (0)1743 362968
www.epma.com

European Assosiation of Industrial Silica Producers 
(EUROSIL) 
Європейська Асоціація виробників кремнезему
26 rue des Deux Eglises (6 floor),
B-1000 Brussels,
 Belgium
+32 2 210 44 10
+32 2 210 44 29
www.eurosil.eu

EUROPEAN CALCIUM SILICATE UNIT PRODUCERS 
ASSOCIATION (ECSPA)
Європейська Асоціація виробників силікатних блоків
68 Boulevard du Souverain - Vorstlaan 68
B-1170 Brussels
+3226790260
www.ecspa.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

BAU (раз на 2 роки)
Будівельні матеріали, будівельні системи,
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.bau-muenchen.com

BAUMA (раз на 3 роки)
Будівельні матеріали, будівельна техніка та 
обладнання
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.bauma.de

CISAP (раз на 2 роки)
Безпека навколишнього середовища в переробній 
промисловості
AIDIC  (Italian Association of Chemical Engineering)
Milano 
Italy
www.aidic.it 

CHEMICAL INDUSTRY (раз на рік)
Хімічна промисловість
International Fair Plovdiv
Plovdiv
Bulgaria
www.fair.bg 

CHEM (раз на 3 роки)
Хімічна промисловість і біотехнології 
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Spata
Greece
www.metropolitanexpo.gr 

CHEMBIO FINLAND (раз на 4 роки)
Хімічна промисловість і біотехнології 
Helsinki Fair Centre
Helsinki
Finland
www.messukeskus.com 

CONCRETA (раз на 2 роки)
Будівельні матеріали
Exponor
Porto 
Portugal
www.concreta.exponor.pt

DOM (раз на рік)
Будівельні матеріали
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

EXPOQUIMIA  (раз на 3 роки)
Хімічна промисловість
Fira de Barcelona - Recinto Montjuïc
Barcelona
Spain
www.firabarcelona.com 

EXPOCHEM (раз на рік)
Хімічна промисловість
Zarzad Targow Warszawskich S.A.  
Warszawa 
Poland
www.ztw.pl 

EURO PM (раз на рік)
Порошкова металургія 
Reims Champagne Congrès
Reims 
France
www.europm2015.com

HOME. APARTMENT (раз на рік)
Архітектура, проектування та  реконструкція 
квартир. ремонт і переобладнання. обробка 
та оздоблювальні матеріали. сантехніка і 
теплотехніка. освітлення.
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv

ILMAC  (раз на 3 роки)
Фармацевтична продукція, хімікати та 
біотехнологіі
Basel Fairground
Basel
Switzerland
www.mch-group.com 

MEDWOOD (раз на 2 роки)
Інструменти, меблеві матеріали, столярні 
верстати, оздоблювальні матеріали
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Athens 
Greece
www.medwood.gr
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SCHÜTTGUT (раз на рік)
Продукти харчування і напої, хімічна промисловість, 
косметика, корма для тварин . Обробка, зберігання, 
логістика
Exhibition Centre Westfallenhalle Dortmund
Dortmund 
German
www.foerderprozess-foren.de

STROYTECH – THE CITY (раз на рік) 
Будівництво. Будівельна техніка і матеріали. 
International Fair Plovdiv
Plovdiv
Bulgaria
www.fair.bg

100% DETAIL (раз на рік)
Будівельні матеріали
Earls Court Exhibition Centre
London 
UK - United Kingdom
www.100percentdesign.co.uk
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Група 29.  
ОРГАНІЧНІ ХІМІЧНІ СПОЛУКИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
29.01 Вуглеводнi ациклiчнi

29.02 Вуглеводнi циклiчнi

29.03 Галогенованi похiднi вуглеводнiв

29.04 Сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi вуглеводнiв, галогенованi або негалогенованi

29.05 Спирти ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

29.06 Спирти циклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

29.07 Феноли; фенолоспирти

29.08 Галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi фенолів або фенолоспиртiв

29.09
Ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв, пероксиди про-
стих ефiрiв, пероксиди кетонiв (визначеного або невизначеного хiмiчного складу) та їх галогенованi, 
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

29.10 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри, що містять в структурі тричленний цикл, та їх 
галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

29.11 Ацеталi і напiвацеталi, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функцiональна група, та 
їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

29.12 Альдегiди, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функцiональна група; циклiчнi 
полiмери альдегiдiв; параформальдегiд

29.13 Похiднi речовин товарної позицiї 2912, галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi 

29.14 Кетони та хiнони, до складу яких входить або не входить iнша кисневмісна функцiональна група, та їх 
галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

29.15 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикисло-
ти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

29.16
Кислоти ациклiчнi монокарбоновi ненасиченi, кислоти циклiчнi монокарбоновi, їх ангiдриди, 
галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi 
похiднi

29.17 Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, 
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

29.18
Кислоти карбоновi, до складу яких входить додаткова кисневмісна функцiональна група, та їх ангiдриди, 
галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi 
похiднi

29.19 Ефiри фосфорної кислоти складнi та їх солi, включаючи лактофосфати; їх галогенованi, сульфованi, 
нiтрованi або нiтрозованi похiднi

29.20 Складнi ефiри iнших неорганiчних кислот неметалів (за винятком складних ефiрiв галоїдних сполук вод-
ню) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

29.21 Сполуки з амiнною функцiональною групою

29.22 Амiносполуки, до складу яких входить кисневмісна функцiональна група

29.23 Солi та гiдроксиди амонiю четвертиннi; лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди, визначеного або невизначе-
ного хімічного складу
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ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
29.24 Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксамiдну групу; сполуки вуглекислоти, що мiстять 

функцiональну амiдну групу

29.25 Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксімiдну групу (включаючи сахарин та його солi) та 
функцiональну iмiнну групу

29.26 Сполуки, що мiстять функцiональну нiтрильну групу

29.27 Дiазо-, азо- або азоксисполуки

29.28 Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну

29.29 Сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи із вмістом азоту

29.30 Сполуки сiркоорганiчнi

29.31 Іншi органо-неорганічні сполуки

29.32 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом(атомами) кисню

29.33 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом(атомами) азоту

29.34 Нуклеїновi кислоти та їх солi, визначеного або невизначеного хімічного складу; iншi гетероциклiчнi спо-
луки

29.35 Сульфонамiди

29.36
Провiтамiни та вiтамiни, природнi або одержанi в результаті синтезу (включаючи природнi концентрати), 
їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих речовин, у тому числi розчинені або 
не розчинені у будь-якому розчиннику

29.37
Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природнi або одержанi в результаті синтезу; їх 
похiднi і структурні аналоги, у тому числі із ланцюговими модифікованими поліпептидами, що викорис-
товуються переважно як гормони

29.38 Глiкозиди, природнi або одержані шляхом синтезу, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi

29.39 Алкалоїди рослинного походження, природнi або синтезованi, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi 
похiднi

29.40 Цукри хiмiчно чистi, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; простi ефiри цукрiв, 
ацеталі цукрів та складнi ефiри цукрiв, та їх солi, крiм речовин товарних позицiй 2937, 2938 або 2939

29.41 Антибiотики

29.42 Іншi органiчнi сполуки
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС органічних хімічних сполук за період 2012-2014 років 
склав €96 млн, зростаючи в середньому на 14% на рік.  Для ЄС це становило 0,2% від середньоарифметичного 
обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 29 за згаданий період, що склало €48 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 29 (€ млн)

Частка Групи 29 в експорті 
з України до ЄС (%)

 Основні статті експорту з 
України до ЄС  Група 29(%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 29 (%)

2915  КИСЛОТИ АЦИКЛIЧНI МОНОКАРБОНОВI НАСИЧЕНI ТА ЇХ АНГIДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГIДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОК-
СИКИСЛОТИ; ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI

2902  ВУГЛЕВОДНI ЦИКЛIЧНI
2901  ВУГЛЕВОДНI АЦИКЛIЧНI
2941  АНТИБIОТИКИ
2917  КИСЛОТИ ПОЛIКАРБОНОВI, ЇХ АНГIДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГIДРИДИ, ПЕРОКСИДИ ТА ПЕРОКСИКИСЛОТИ; ЇХ 

ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI

 

 

 

CHAPTER 29: ORGANIC CHEMICALS 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of live animals between 2012 and 2014 amounted to €96mn, growing by an average 
of   14% per annum over  the period. This  represents 0,2% of  the EU’s €48bn average worldwide  imports of  these 
products over this period. 
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Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 29 (€ mn) Share of Chapter 29 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 29 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 29 (%) 

   
2915 SATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS; THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2902 CYCLIC HYDROCARBONS 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 141 вид продукції Групи 29  (на рівні 6 знаків), що склало  90,9% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код виду 
продукції

Опис Середньоарифметичний 
обсяг експорту (€)

% від загального обсягу 
експорту Групи

290220 Бензол 22 132 379 23,0%
291531 Етилацетат 13 917 909 14,4%
291521 Оцтова кислота 12 246 151 12,7%
290122 Пропен (пропілен) 11 154 539 11,6%
294190 Антибiотики, інші 8 592 919 8,9%
291532 Вiнiлацетат 5 450 254 5,7%
290511 Метанол (метиловий спирт) 4 541 208 4,7%
291712 Адипiнова кислота, її солi та складнi ефiри 4 515 336 4,7%
292320 Лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди 3 535 509 3,7%
290121 Етилен 1 524 720 1,6%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 29 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду про-
дукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехідний пе-
ріод (років)

Ставка після на-
буття чинності 
Угодою

290121 Етилен Вільна 0 0%
290122 Пропен (пропілен) Вільна 0 0%
290220 Бензол Вільна 0 0%
290511 Метанол (метиловий спирт) 5,5% 0 0%
291521 Оцтова кислота 5,5% 0 0%
291531 Етилацетат 5,5% 0 0%
291532 Вiнiлацетат 5,5% 0 0%
291712 Адипiнова кислота, її солi та складнi ефiри
2917 12 10 --- Адипiнова кислота та її солi 6,5% 3 4,3%

2917 12 90 --- Складнi ефiри адипiнової кислоти 6,5% 0 0%
292320 Лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди 5,7% 0 0%
294190 Антибiотики, інші Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 29.

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Манітол сорбіту 290543(00)

290544(11-19-91-99)
100 тонн/рік

Правила походження   

Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе вико-
ристання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від 
виробника 

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 29. 
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Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого 
походження, які набувають статусу товарів, що походять з певної країни 

Окремі 
товарні 
коди по-
зиції 2901 

Ациклічні вуглеводні для ви-
користання у якості пального 
для обігріву 

Процедури з очищення та /або більш 
спеціальна(і) процедура(и)
або

Інші операції, у яких усі матеріали класифікують-
ся за іншим заголовком ніж той, що використано 
для даного товару. Проте можливе використан-
ня матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня 
загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від 
виробника 

Окремі 
товарні 
коди по-
зиції 2902 

Циклани та циклени (але не 
азулени), бензоли, толуоли, 
ксилоли для використання у 
якості пального для обігріву 

Процедури з очищення та /або більш 
спеціальна(і) процедура(и)

або
Інші операції, у яких усі матеріали класифікують-
ся за іншим заголовком ніж той, що використано 
для даного товару. Проте можливе використан-
ня матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня 
загальна ціна не перевищує 50 % ціни товару від 
виробника 

2915 Насичені ациклічні єдино-
основні карбонові кислоти 
та їхні ангідриди, галогеніди, 
перекиси та пероксікислоти; 
їхні галогенізовані, сульфова-
ні, нітровані та нітрозатовані 
похідні 

Вироблено з матеріалів будь-якого заголовку. 
Однак ціна усіх матеріалів заголовків 2915 і 2916 
не перевищує 20 % ціни товару від виробника 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не переви-
щує 40 % ціни товару від 
виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 29 : Органічні хі-
мічні сполуки, при експорті в Європейський Союз.28

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Вимоги до імпорту активних фармацевтичних речовин

3. Контроль за торгівлею небезпечними хімічними речовинами

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).

28  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)
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1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Вимоги до імпорту активних фармацевтичних речовин
Активні речовини, призначені на сировину для виробництва лікарських засобів, можуть імпортувати тільки за-
реєстровані дозволені оператори в державі-члені, що імпортує. Для того, щоб отримати дозвіл, оператори по-
винні задовольняти, принаймні, такі вимоги:

місце, де їх виготовлятимуть і / або контролюватимуть;

зберігання цих продуктів;

-
циплін: фармакологія, медицина, ветеринарія, хімія, фармацевтична хімія та технології або біологія.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Активні речовини можна імпортувати тільки за умови, що:

засвідчує, що законодавчі положення, застосовні до виробництва активних речовин, призначених для експорту 
в ЄС, а також інспекція об’єктів і забезпечення виконання застосовних положень, забезпечують рівень охорони 
здоров’я еквівалентний передбаченому законодавством ЄС.

Законодавство

code relatіng to medіcіnal products for human use (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0083)

code relatіng to veterіnary medіcіnal products (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0082)

pharmacovіgіlance actіvіtіes provіded for іn Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of 
the Councіl and Dіrectіve 2001/83/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-159 20/06/2012) 
(CELEX 32012R0520)

3. Контроль за торгівлею небезпечними хімічними речовинами
Імпорт деяких небезпечних хімічних речовин в Європейський Союз заборонений або суворо обмежений і підпо-
рядкований заходам контролю, визначеним у постанові: Regulatіon (EU) No 649/2012 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-201 27/07/2012) (CELEX 32012R0649). Ця постанова реалізує Роттердамську конвенцію 
про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин і пестици-
дів у міжнародній торгівлі заради захисту людського здоров’я і довкілля від потенційної шкоди та сприяння зва-
женому використанню таких речовин з огляду на довкілля.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є дві базові процедури для імпортування:
a)  Процедура попередньої обгґрунтованої згоди 

Експорт деяких пестицидів і промислових хімікатів, які були заборонені або суворо обмежені з міркувань охорони 
здоров’я або екологічних причин, можна здійснювати тільки за явної попередньої обґрунтованої згоди країни, що 

імпортує.
Країна-імпортер може вирішити дозволити постачання чи ні, або погодитися на імпорт цих товарів тільки за певних 
умов.

b)  Процедура нотифікації
Перш, ніж хімікати стають предметом процедури попередньої обґрунтованої згоди, уповноважений національний 
орган країни, яка планує експортувати заборонену чи суворо обмежену для використання на її території хімічну речо-
вину, повинен поінформувати, до першого постачання і надалі щорічно, уповноважений національний орган країни-
імпортера, що такий експорт буде здійснюватися (процедура нотифікації).

Європейське агентство хімікатів (European Chemіcals Agency, ЕСНА) слугує загальним національний органом для ЄС 
для всіх адміністративних функцій Конвенції: воно відправляє і отримує повідомлення про експорт з третіх країн, 

ухвалює рішення про імпорт в ЄС і подає нотифікації про попередню обґрунтовану згоду.

У Додатку І до постанови зазначені:

промислові хімікати), або до однієї з підкатегорій ЄС (тобто пестициди, як засоби захисту рослин, біоци-
ди, промислові хімікати для професіоналів та для загального вжитку).

-
повідно до Роттердамської конвенції.

Законодавство

export and іmport of hazardous chemіcals (OJ L-201 27/07/2012) (CELEX 32012R0649)

of the Rotterdam Conventіon on the Prіor Іnformed Consent Procedure for certaіn hazardous chemіcals and 
pestіcіdes іn іnternatіonal trade (OJ L-299 28/10/2006) (CELEX 32006D0730)

No 689/2008 – Publіcatіon made іn accordance wіth Artіcle 23 of Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European 
Parlіament and of the Councіl of 17 June 2008 concernіng the export and іmport of dangerous chemіcals (OJ 
C-65 01/03/2011)

chemіcals pursuant to Councіl Regulatіon (EEC) No 2455/92 concernіng the export and іmport of certaіn 
dangerous chemіcals (OJ L-275 27/10/2000) (CELEX 32000D0657)

to Councіl Regulatіon (EEC) No 2455/92 concernіng the export and іmport of certaіn dangerous chemіcals and 
amendіng Decіsіon 2000/657/EC (OJ L-318 04/12/2001) (CELEX 32001D0852)

pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng 
Decіsіons 2000/657/EC and 2001/852/EC (OJ L-174 12/07/2003) (CELEX 32003D0508)

– Commіssіon Decіsіon 2004/382/EC of 26 Aprіl 2004 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-144 
30/04/2004)  (CELEX 32004D0382)

– Commіssіon Decіsіon 2005/416/EC of 19 May 2005 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl 
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and amendіng Decіsіons 2000/657/EC, 2001/852/EC and 2003/508/EC (OJ L-147 10/06/2005) (CELEX 
32005D0416)

– Commіssіon Decіsіon 2005/814/EC of 18 November 2005 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl and 
amendіng Decіsіon 2000/657/EC (OJ L-304 23/11/2005) (CELEX 32005D0814)

– Commіssіon Decіsіon 2009/875/EC of 30 November 2009 adoptіng Communіty іmport decіsіons  for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-315 
02/12/2009) (CELEX 32009D0875)

– Commіssіon Decіsіon 2009/966/EC of 30 November 2009 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European Parlіament and of the Councіl and 
amendіng Commіssіon Decіsіons 2000/657/EC, 2001/852/EC, 2003/508/EC, 2004/382/EC and 2005/416/ EC 
(OJ L-341 22/12/2009) (CELEX 32009D0966)

– Councіl Decіsіon 2011/162/EU of 14 March 2011 establіshіng the posіtіon to be taken by the European 
Unіon wіthіn the fіfth meetіng of the Conference of the Partіes of the Rotterdam Conventіon as regards the 
amendments to Annex ІІІ to the Rotterdam Conventіon on the Prіor Іnformed Consent Procedure for certaіn 
hazardous chemіcals and pestіcіdes іn іnternatіonal trade (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0162)

– Commіssіon Іmplementіng Decіsіon 2012/C 177/05 of 15 June 2012 adoptіng Unіon іmport decіsіons for 
certaіn chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ C-177 20/06/2012) (CELEX 32012D0620(01))
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Committee of PET Manufacturers in Europe (CPME)
Європейський Комітет виробників ПЕФТ
Rue Théodore de Cuyper 100
1200 Brussels
Belgium
+32 2 676 72 16
www.cpme-pet.org 

European Committee of Organic Surfactants and 
their Intermediates (CESIO)
Європейський Комітет органічних поверхнево-
активних речовин та їх напівпродуктів
Avenue E. van Nieuwenhuyse, 
4 box 1 - 1160 Brussels
 Belgium
+ 32 2 676 72 11 
+ 32 2 676 73 00
www.cefic.org

European Chemical Industry Council (CEFIC )
Європейська Рада хімічної промисловості
Avenue E. van Nieuwenhuyse, 
4 box 1 - 1160 Brussels
Belgium
+ 32 2 676 72 11 
+ 32 2 676 73 00
www.cefic.org

EUROPEAN GENERIC MEDICINES ASSOCIATION (EGA)
Європейська Асоціація генеричних препаратів 
Rue d’Alene, 50
B-1000 Brussels,
Belgium
+32 (0)2 736 84 11
+32 (0)2 736 74 38
www.egagenerics.com/

European Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations (EFPIA)
Європейська Федерація фармацевтичної 
промисловості та Асоціацій
Leopold Plaza Building
Rue du Trône 108
B-1050 Brussels
Belgium
+32 (0)2 626 25 55
www.efpia.eu

European Vinyl Industries (PVC Europe)
Європейська Асоціація промисловості вінілу
Avenue E. Van Nieuwenhuyse, 4
1160 Brussels
Belgium
+32 2 732 56 48
www.pvc.org 

European Petrochemical Association (EPCA)
Європейська нафтохімічна Асоціація
Avenue de Tervueren 270 Tervurenlann 
1150 Brussels 
Belgium
+32 2 741 86 60
+32 2 741 86 80
www.epca.eu

European Plastics Converters (EuPC)
Європейська Асоціація виробництва пластмас 
Avenue de Cortenbergh, 71
1000 Brussels 
 Belgium 
+32 2 732 41 24
+32 2 732 42 18
www.plasticsconverters.eu

Petrochemicals Europe 
Нафтохімічна промисловість Європи
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4
B - 1160 Brussels,
Belgium
+32 2 676 72 57
www.petrochemistry.eu 

Pharmaceutical Group of the European Union 
(PGEU)
Фармацевтична Група Європейського Союзу
Rue du Luxembourg 19
1000 Brussels
Belgium
+32 (0)2 238 0818+32 (0)2 238 0818
+32 (0)2 238 0819
www.pgeu.eu

PlasticsEurope (AISBL)
Європейська Асоціація пластику
 Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4/3
 1160 Brussels
 Belgium
+32 (0) 2 675 32 97
www.plasticseurope.org

Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA 
Europe)
Європейська Асоціація плазми білка 
Brusselsl1Avenue Brand Whitlock 114/b4
1200 Brussels, 
Belgium
+32.2.705.5811
+32.2.705.5820
www.pptaglobal.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ANALYTICA (раз на 2 роки)
Біотехнології ,  діагностика  та лабораторні 
технології
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.analytica.de

CHEMSPEC EUROPE (раз на рік)   
Хімічна і органічна промисловості 
Exhibition Centre Cologne
Cologne 
Germany
www.chemspecevents.com/europe

CONTAMINEXPO - CONTAMINEXPERT (раз на 2 
роки)
Контроль забруднень в харчовій промисловості
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.contaminexpo-contaminexpert.fr

CISAP (раз на 2 роки)
Безпека навколишнього середовища в переробній 
промисловості
AIDIC  (Italian Association of Chemical Engineering)
Milano 
Italy
www.aidic.it 

CHEM-MED (раз на рік)
Хімічна та хіміко-фармацевтична сировина, 
машинобудування, рослини, механізми для обробки 
і виготовлення обладнання, інструментарій та 
матеріали для лабораторії і процесу
Fiera Milano City
Milan 
Italy
www.chem-med.eu

CHEM (раз на 3 роки)
Хімічна промисловість та біотехнології 
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Athens 
Greece
www.3ek.com.gr

CHEMICAL INDUSTRY (раз на рік)
Хімічна промисловість та біотехнології 
International Fair Plovdiv
Plovdiv 
Bulgaria
www.fair.bg

CHEMBIO FINLAND (раз на 4 роки)
Хімічна промисловість і біотехнології 
Helsinki Fair Centre
Helsinki
Finland
www.messukeskus.com 

EURO PM (раз на рік)
Порошкова металургія 
Reims Champagne Congrès
Reims 
France
www.europm2015.com

GEPET (раз на рік)
ПЕТФ, торгівля, застосування і утилізація
Europe 
www.cmtevents.com

LES RENDEZ-VOUS R&D CHIMIE & MATERIAUX (раз 
на рік)
Хімічна промисловість  
Cité de la Mode et du Design
Paris 
France
www.chimie-materiaux.com

OILS+FATS (раз на 2 роки)
Виробництво і переробка олій та жирів з 
відновлюваних джерел сировини
M,O,C,
Munich 
Germany
www.oils-and-fats.com

PROCESS TECHNOLOGY (раз на 2 роки)
Новітні ноу-хау й технології в переробних галузях 
промисловості
Gothenburg 
Sweden
www.svenskamassan.se

PLASTPOL  (раз на рік)
Переробка пластмас. Технології, обладнання та 
машини для переробки пластмас, упакування, 
промисловий дизайн, виробництво пластмас, 
переробка гуми
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl
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SOLIDS ANTWERPEN (раз на 2 роки)
Продукти харчування і напої, хімікати, косметика, 
корма для тварин . Обробка, зберігання, логістика
Bouwcentrum Antwerpen
Antwerp 
Belgium
www.easyfairs.com

THIN WALL PACKAGING(раз на рік) 
Тенденції розвитку ринку упакування
Maritim Hotel
Cologne 
Germany
www.amiplastics.com
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Група 30.  
ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОДУКЦІЯ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

30.01

Залози та iншi органи, призначенi для органотерапевтичного використання, висушенi, подрiбненi або 
не подрiбненi у порошок; екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв, призначенi для органотера-
певтичного використання; гепарин та його солi; iншi речовини людського або тваринного походження, 
підготовлені для терапевтичного або профiлактичного застосування, не включені до інших товарних по-
зицій

30.02

Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного за-
стосування; сироватки iмуннi (антисироватки) та iншi фракцiї кровi, та модифiковані iмунологiчні про-
дукти, у тому числi одержані із застосуванням бiотехнологiчних процесів; вакцини, токсини, культури 
мiкроорганiзмiв (за винятком дрiжджiв) та аналогiчні продукти

30.03
Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарів, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що 
складаються із суміші двох або більше продуктів для терапевтичного або профiлактичного застосування, 
але не у дозованому вигляді і не розфасовані для роздрібної торгівлі

30.04

Лiкарськi засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що 
складаються із змiшаних або не- змiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосу-
вання, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфа-
совані для роздрібної торгівлі

30.05
Вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби (наприклад, перев’язувальнi вироби, липкий пластир, 
гiрчичники), просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами або розфасовані для роздрiбної 
торгiвлi для застосування у медицинi, зокрема хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї

30.06 Фармацевтичнi товари, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС фармацевтичної продукції за період 2012-2014 років 
склав €12 млн, зростаючи в середньому на 0,1% на рік.  Для ЄС це становило 0,02% від середньоарифметичного 
обсягу імпорту (з усього світу) продукції    Групи 30 за згаданий період, що склало €51 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 30 (€ млн)

Частка Групи 30 в експорті 
з України до ЄС (%)

 Основні статті експорту з 
України до ЄС Група 30 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 30 (%)

3004  ЛIКАРСЬКI ЗАСОБИ (ЛІКИ) (ЗА ВИНЯТКОМ ТОВАРІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ТОВАРНИХ ПОЗИЦIЙ 3002, 3005 АБО 3006), ЩО 
СКЛАДАЮТЬСЯ ІЗ ЗМIШАНИХ АБО НЕ- ЗМIШАНИХ ПРОДУКТIВ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО АБО ПРОФIЛАКТИЧНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ, У ДОЗОВАНОМУ ВИГЛЯДІ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ У ВИГЛЯДІ ТРАНСДЕРМАЛЬНИХ СИС-
ТЕМ) АБО РОЗФАСОВАНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

3006  ФАРМАЦЕВТИЧНI ТОВАРИ, ЗАЗНАЧЕНI У ПРИМIТЦI 4 ДО ЦIЄЇ ГРУПИ
3002  КРОВ ЛЮДЕЙ; КРОВ ТВАРИН, ПРИГОТОВЛЕНА ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО, ПРОФIЛАКТИЧНОГО АБО ДIАГНОСТИЧНОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ; СИРОВАТКИ IМУННI (АНТИСИРОВАТКИ) ТА IНШI ФРАКЦIЇ КРОВI, ТА МОДИФIКОВАНІ 
IМУНОЛОГIЧНІ ПРОДУКТИ, У ТОМУ ЧИСЛI ОДЕРЖАНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БIОТЕХНОЛОГIЧНИХ ПРОЦЕСІВ; ВАК-
ЦИНИ, ТОКСИНИ, КУЛЬТУРИ МIКРООРГАНIЗМIВ (ЗА ВИНЯТКОМ ДРIЖДЖIВ) ТА АНАЛОГIЧНІ ПРОДУКТИ
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CHAPTER 30: PHARMACEUTICAL   PRODUCTS 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of live animals between 2012 and 2014 amounted to €12mn, growing by 
an average of  0,1% per annum over the period. This represents 0,02% of the EU’s €51bn average worldwide 
imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 30 (€ mn) Share of Chapter 30 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 30 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 30 (%) 

   
3004 MEDICAMENTS CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES,,,, 
3006 PHARMACEUTICAL PREPARATIONS AND PRODUCTS OF SUBHEADINGS 3006.10.10 TO 3006.60.90
3002 HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAG‐ NOSTIC USES; ANTISERA, OTHER BLOOD 
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3001  ЗАЛОЗИ ТА IНШI ОРГАНИ, ПРИЗНАЧЕНI ДЛЯ ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ВИСУШЕНI, ПОДРIБНЕНI 
АБО НЕ ПОДРIБНЕНI У ПОРОШОК; ЕКСТРАКТИ ЗАЛОЗ АБО IНШИХ ОРГАНIВ ЧИ ЇХ СЕКРЕТIВ, ПРИЗНАЧЕНI ДЛЯ ОР-
ГАНОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ; ГЕПАРИН ТА ЙОГО СОЛI; IНШI РЕЧОВИНИ ЛЮДСЬКОГО АБО ТВАРИН-
НОГО ПОХОДЖЕННЯ, ПІДГОТОВЛЕНІ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО АБО ПРОФIЛАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ, НЕ ВКЛЮ-
ЧЕНІ ДО ІНШИХ ТОВАРНИХ ПОЗИЦІЙ

3005  ВАТА, МАРЛЯ, БИНТИ ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ (НАПРИКЛАД, ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНI ВИРОБИ, ЛИПКИЙ ПЛАСТИР, 
ГIРЧИЧНИКИ), ПРОСОЧЕНI АБО ВКРИТI ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ АБО РОЗФАСОВАНІ ДЛЯ РОЗДРIБНОЇ 
ТОРГIВЛI ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У МЕДИЦИНI, ЗОКРЕМА ХIРУРГIЇ, СТОМАТОЛОГIЇ АБО ВЕТЕРИНАРIЇ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 25 видів продукції Групи 30  (на рівні 6 знаків), що склало  99,6% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код виду 
продукції

Опис Середньоарифметич-
ний обсяг експорту (€)

% від загального об-
сягу експорту Групи

300490 Лiкарськi засоби (ліки) (за винятком товарів, включених 
до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що скла-
даються із змiшаних або не- змiшаних продуктiв для 
терапевтичного або профiлактичного застосування, у 
дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у ви-
гляді трансдермальних систем) або розфасовані для роз-
дрібної торгівлі

6 117 499 53,14%

300450 Іншi лiкарськi засоби, що мiстять вiтамiни або iншi сполу-
ки товарної позицiї 2936

2 262 998 19,66%

300630 онтрастні препарати для рентгенографiчних обстежень; 
дiагностичнi реактиви для введення хворим

848 431 7,37%

300190 Залози та iншi органи, призначенi для органотерапев-
тичного використання, висушенi, подрiбненi або не 
подрiбненi у порошок; екстракти залоз або iнших органiв 
чи їх секретiв, призначенi для органотерапевтичного 
використання; гепарин та його солi; iншi речовини люд-
ського або тваринного походження, підготовлені для 
терапевтичного або профiлактичного застосування, не 
включені до інших товарних позицій

464 073 4,03%

300230 Вакцини ветеринарнi 342 078 2,97%
300440 Що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але без вмiсту 

гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або 
антибiотикiв

307 411 2,67%

300420 Що мiстять iншi антибiотики 290 018 2,52%
300410 Що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру 

пенiциланової кислоти, або із вмiстом стрептомiцинiв 
або їх похiдних

193 266 1,68%

300220 Вакцини для людей 148 029 1,29%
300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтич-

ного, профiлактичного або дiагностичного застосування; 
сироватки iмуннi (антисироватки) та iншi фракцiї кровi, 
та модифiковані iмунологiчні продукти, у тому числi 
одержані із застосуванням бiотехнологiчних процесів; 
вакцини, токсини, культури мiкроорганiзмiв (за винятком 
дрiжджiв) та аналогiчні продукти

147 033 1,28%



800 МАКРОПЕДІЯ

ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 30 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

300190 Залози та iншi органи, призначенi для органотерапевтичного використання, висушенi, подрiбненi або не 
подрiбненi у порошок; екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв, призначенi для органотерапевтич-
ного використання; гепарин та його солi; iншi речовини людського або тваринного походження, підготов-
лені для терапевтичного або профiлактичного застосування, не включені до інших товарних позицій

3001 90 20 --Людського походження Вільна 0 0%
3001 90 91 --- Гепарин та його солi Вільна 0 0%
3001 90 98 --- Іншi Вільна 0 0%

300220 Вакцини для людей Вільна 0 0%
300230 Вакцини ветеринарнi Вільна 0 0%
300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного за-

стосування; сироватки iмуннi (антисироватки) та iншi фракцiї кровi, та модифiковані iмунологiчні про-
дукти, у тому числi одержані із застосуванням бiотехнологiчних процесів; вакцини, токсини, культури 
мiкроорганiзмiв (за винятком дрiжджiв) та аналогiчні продукти

3002 90 10 -- Кров людей Вільна 0 0%
3002 90 30 -- Кров тварин, приготовлена для терапевтичного, 

профiлактичного або дiагностичного застосування
Вільна 0 0%

3002 90 50 -- Культури мiкроорганiзмiв Вільна 0 0%
3002 90 90 -- Іншi Вільна 0 0%

300410 Що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або із вмiстом 
стрептомiцинiв або їх похiдних

3004 10 10 -- Що мiстять як активнi речовини тiльки пенiцилiни або їх похiднi, 
якi мають структуру пенiциланової кислоти

Вільна 0 0%

3004 10 90 -- Іншi Вільна 0 0%
300420  Що мiстять iншi антибiотики

3004 20 10 -- Розфасованi для роздрібної торгівлі Вільна 0 0%
3004 20 90 -- Іншi Вільна 0 0%

300440  Що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але без вмiсту гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або 
антибiотикiв

3004 40 10 -- Розфасованi для роздрібної торгівлі Вільна 0 0%
3004 40 90 -- Іншi Вільна 0 0%

300450 Іншi лiкарськi засоби, що мiстять вiтамiни або iншi сполуки товарної позицiї 2936
3004 50 10 -- Розфасованi для роздрібної торгівлі Вільна 0 0%
3004 50 90 -- Іншi Вільна 0 0%

300490 Лiкарськi засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що скла-
даються із змiшаних або не- змiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у 
дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для 
роздрібної торгівлі
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

3004 90 11 --- Що мiстять йод або сполуки йоду Вільна 0 0%
3004 90 19 --- Іншi Вільна 0 0%
3004 90 91 --- Що містять йод або сполуки йоду Вільна 0 0%
3004 90 99 --- Іншi Вільна 0 0%
300630 - Контрастні препарати для рентгенографiчних обстежень; 

дiагностичнi реактиви для введення хворим
Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе вико-
ристання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від 
виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 30. 

Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять 
з певної країни 

3002 Людська кров; кров тварин, при-
готовлена для терапевтичних, про-
філактичних чи діагностичних цілей; 
імунна сироватка та інші складові 
крові та модифіковані імунологічні 
товари, отримані шляхом біотехно-
логічних процесів або ні; вакцини, 
токсичні речовини, культури мікро-
організмів (за винятком дріжджів) та 
подібні товари: 
- Товари, що складаються з двох або 
більше компонентів, які було змішано 
разом з терапевтичними або про-
філактичними цілями або незмішані 
товари аналогічного використан-
ня, упаковані у певних дозах або у 
формах чи пакунках для роздрібної 
торгівлі 

Виробництво з матеріалів будь-якого заго-
ловку, зокрема інших матеріалів заголовку 
3002. Проте можливе використання матері-
алів з аналогічними характеристиками, за 
умови, що їхня загальна ціна не перевищує 
20% ціни товару від виробник 

-- Людська кров 
-- Кров тварин, приготовлена для 
терапевтичних або профілактичних 
цілей
-- Фракції крові, окрім імунної сиро-
ватки, гемоглобіну, глобулінів крові 
чи сироватки
-- Гемоглобін, глобуліни крові чи си-
роватки
-- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якого заго-
ловку, зокрема інших матеріалів заголовку 
3002. Проте можливе використання матері-
алів з аналогічними характеристиками, за 
умови, що їхня загальна ціна не перевищує 
20% ціни товару від виробника 
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Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять 
з певної країни 

3003 і 3004 Медикаменти (За винятком товарів 
заголовків 3002, 3005 або 3006): 
- отримано з амікацину заголовку 
2941,

Виробництво з матеріалів будь-якого заголо-
вку, окрім матеріалів даного товару. Проте 
можливе використання матеріалів заголо-
вків 3003 і 3004, за умови, що їхня загальна 
ціна не перевищує 20 % ціни товару від ви-
робника

- Інші 
- з матеріалів будь-якого заголовку, 
окрім матеріалів даного товару. Про-
те можливе використання матеріалів 
заголовків 3003 і 3004, за умови, що 
їхня загальна ціна не перевищує 20 % 
ціни товару від виробника, і

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім 
матеріалів даного товару. Проте можливе 
використання матеріалів заголовків 3003 і 
3004, за умови, що їхня загальна ціна не пе-
ревищує 20 % ціни товару від виробника, і
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 
50 % ціни товару від виробника

Окремі то-
варні коди 
позиції 
3006 

- Фармацевтичні відходи, визначені у 
примітці 4(k) цієї Групи 

Походження товару за початковою класифі-
кацією має бути збережено 

- Стерильні хірургічні або стоматоло-
гічні адгезивні засоби, які розсмокту-
ються або не розсмоктуються: 
- з пластику

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів 
Групи 39 не перевищує 20 % ціни товару від 
виробника(5)

Виробництво, у якому 
ціна усіх матеріалів не 
перевищує 25 % ціни 
товару від виробника

- зроблено з тканини Виробництво з :
- натуральних волокон
- хімічного штапельного волокна, що 
не чесаним або в  інший спосіб підготовле-
ним до прядіння, 
або
-  хімічних матеріалів або целюлози 
для штучного волокна

Пристрої, що ідентифікуються як при-
строї для стомічного використання 

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не 
перевищує 50 % ціни товару від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 30 : Фармацевтич-
на продукція, при експорті в Європейський Союз.29

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Вимоги до імпорту активних фармацевтичних речовин

3. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах для людського споживання

4. Контроль за продуктами тваринного походження для людського споживання

5. CІTES - Захист загрожених видів

6. Вимоги до імпорту лікарських препаратів для людини

7. Речовини, що руйнують озоновий шар

8. Технічні стандарти медичних виробів для діагностики  іn vіtro

9. Технічні стандарти для медичних виробів

10. Вимоги до імпорту ветеринарних лікарських препаратів

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

29  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)



805Група 30. ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОДУКЦІЯ 

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Вимоги до імпорту активних фармацевтичних речовин
Активні речовини, призначені на сировину для виробництва лікарських засобів, можуть імпортувати тільки за-
реєстровані дозволені оператори в державі-члені, що імпортує. Для того, щоб отримати дозвіл, оператори по-
винні задовольняти, принаймні, такі вимоги:

місце, де їх виготовлятимуть і / або контролюватимуть;

зберігання цих продуктів;

-
циплін: фармакологія, медицина, ветеринарія, хімія, фармацевтична хімія та технології або біологія.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Активні речовини можна імпортувати тільки за умови, що:

засвідчує, що законодавчі положення, застосовні до виробництва активних речовин, призначених для експорту 
в ЄС, а також інспекція об’єктів і забезпечення виконання застосовних положень, забезпечують рівень охорони 
здоров’я еквівалентний передбаченому законодавством ЄС.

Законодавство

code relatіng to medіcіnal products for human use (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0083)

code relatіng to veterіnary medіcіnal products (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0082)

pharmacovіgіlance actіvіtіes provіded for іn Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of 
the Councіl and Dіrectіve 2001/83/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-159 20/06/2012) 
(CELEX 32012R0520)
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3. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для споживання людьми тваринних 
продуктів дозволяється тільки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних 
контролювати наявність хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах і продуктах тваринного походження.

Ця вимога стосується таких товарів: велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні, домашня птиця, аквакульту-
ра, молоко, яйця, кролятина, впольована або вирощена дичина і мед.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Постанова Європейського Парламенту – Regulatіon (EC) No 470/2009 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) – окреслює правила та процедури для визначення:

1. дозволеної в їжі тваринного походження максимальної залишкової концентрації активної фармакологічної ре-
човини (Maxіmum Resіdue Lіmіts – MRLs). Максимальні залишкові концентрації зазначені в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010 (OJ L-15 2 0/01/2010) (CELEX 32010R0037)

2. залишкового вмісту деяких активних фармакологічних речовин, для яких не встановлено максимальні залишко-
ві концентрації (т. з. опорна точка дії (Reference Poіnt for Actіon, RPA).

Вантажі харчових продуктів тваринного походження (імпортовані з третьої країни чи вироблені в ЄС) не можуть , за 
законом потрапити на ринок ЄС і будуть відхилені, якщо:

-
ведені в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 37/2010);

-
цію в ЄС не встановлено (тобто не зазначено в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 
37/2010);

-
ристання в ЄС для тварин харчового призначення (зазначених у таблиці 2 в Додатку до постанови Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010) і їх нинішня концентрація перевищує мінімальну граничну норму, т. зв. «Mіnіmum 
Requіred Performance Lіmіt» (MRPL), якщо її встановлено (наприклад, для хлорамфенікола або нітрофуранів);

20/01/2010) (CELEX 31996L0022), були використані такі речовини:
o стильбени або тиреостатики для будь-яких потреб
o бета-агоністи (стероїдні гормони) для прискорення росту
o естрадіол для терапевтичних чи зоотехнічних потреб.

Треті країни, що бажають експортувати в ЄС харчі тваринного походження, повинні подати в служби Комісії річ-
ний план моніторингу вмісту залишків у цих продуктах. Після того, як Комісія затверджує план, країна потрапляє 
до переліку в документі Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (CELEX 32011D0163). Включення до «списку залиш-
ків» – передумова експорту в ЄС харчів тваринного походження. Застосовуються також вимоги щодо охорони 
здоров’я людей і тварин.

При ввезенні в ЄС, з партій може здійснюватися відбирання та аналіз зразків на залишки в національних контр-
ольних лабораторіях держав-членів. Умови такого відбирання й аналізу зразків описані в постанові Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).

Сайт Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів подає специ-
фічну інформацію про вимоги щодо вмісту залишків у деяких тваринах харчового призначення та продуктах, 
які з них походять:

-
вин у меді

Законодавство

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)
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accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

theіr classіfіcation regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 
32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of beta-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

4.  Контроль за продуктами тваринного походження для людського 
споживання 
Імпорт продуктів тваринного походження, призначених для людського споживання, підлягає вимогам щодо охо-
рони здоров’я людей і тварин, призначених запобігти перенесенню хвороб серед людей і худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Умови щодо охорони здоров’я людей і худоби включають насамперед:
-

го походження відповідно до постанов: Regulatіon (EC) N o 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and 
of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0852);

32002L0099);

(EC) No 10 99/2009 (OJ L-303 18/11/2009) (CELEX 32009R1099);

(EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

-
нови: Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935).

Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG 
SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо здоров’я людей і 
тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових продуктів і ветеринарії. Схва-
лену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цієї конкретної категорії продуктів. Цей 
список включають до законодавства ЄС. Схвалені підприємства: на додачу до затвердження країни, більшість продуктів 
тваринного походження можна імпортувати в ЄС тільки, якщо вони були відправлені з, отримані або приготовлені на 
підприємствах (бойні, обробні та переробні підприємства тощо), які входять до переліку, затвердженого Генеральним 
директоратом з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG SANCO). Ветеринарний сертифікат: імпорт продуктів 
тваринного походження в ЄС повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний уповноваженим ветери-
наром компетентного органу третьої країни-експортера, який засвідчує, що відповідні продукти придатні для експорту 
в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від категорії продуктів, породи тварин, та / 
або спеціальних вимог для цих конкретних продуктів. Контроль за здоров’ям: після прибуття, партії товару та супровідні 
сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою відповідно до положень директиви: Councіl Dіrectіve 97/78/
EC (OJ L-24 30/01/1998) (CELEX 31997L0078). Відповідно до процедури, визначеній постановою Commіssіon Regulatіon 
(EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), результати інспекції мають бути відображені в загальному 
ветеринарному документі доступу (Common Veterіnary Entry Document, CVED Anіmals).
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Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, включе-
ної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сертифіка-
тами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена. До-
тримання цих вимог тісно пов’язане з виконанням певних умов, спрямованих на захист здоров’я людей і тварин.

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

for Trіchіnella іn meat (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2075)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards specіal guarantees concernіng salmonella for 
consіgnments to Fіnland and Sweden of certaіn meat and eggs (OJ L-271 15/10/2005) (CELEX 32005R1688)

governіng trade іn and іmports іnto the Communіty of products not subject to the saіd requіrements laіd down 
іn specіfіc Communіty rules referred to іn Annex A (І) to Dіrectіve 89/662/EEC and, as regards pathogens, to 
Dіrectіve 90/425/EEC (OJ L-62 15/03/1993) (CELEX 31992L0118)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)

delіverіes of raw mіlk to processіng establіshments and the processіng of thіs raw mіlk іn Romanіa wіth regard 
to the requіrements of Regulatіon (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of Councіl 
(OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 32007D0027)

5. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
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дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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6. Вимоги до імпорту лікарських препаратів для людини
Імпорт в ЄС цієї продукції підлягає вимогам щодо охорони здоров’я:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Щоб захистити здоров’я населення в ЄС, імпорт лікарських засобів підлягає таким вимогам:
1. Дозвіл на імпортування
2. Дозвіл на ринкування
3. Положення щодо маркування і пакування
4. Контроль кожної партії
5. Система фармаконагляду

Ці вимоги застосовуються до лікарських препаратів для людини, крім таких винятків:

Законодавство

Communіty procedures for the authorіsatіon and supervіsіon of medіcіnal products for human and veterіnary 
use and establіshіng a European Medіcіnes Agency (OJ L-136 30/04/2004) (CELEX 32004R0726)

code relatіng to medіcіnal products for human use (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0083)

for human use fallіng wіthіn the scope of Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-92 30/03/2006) (CELEX 32004R0726)

therapy medіcіnal products and amendіng Dіrectіve 2001/83/EC and Regulatіon (EC) No 726/2004 (OJ L-324 1 
0/12/2007) (CELEX 32007R1394)

pharmacovіgіlance actіvіtіes provіded for іn Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of 
the Councіl and Dіrectіve 2001/83/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-159 20/06/2012) 
(CELEX 32012R0520)

purpose of іdentіfyіng medіcіnal products for human use that are subject to addіtіonal monіtorіng (OJ- L 65 
08/03/2013) (CELEX 32013R0198)

EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl as regards sіtuatіons іn whіch post-authorіsatіon effіcacy studіes may be requіred (OJ- L 107 
10/04/2014) (CELEX 32014R0357)

7. Речовини, що руйнують озоновий шар
Товари, що можуть містити речовини, які руйнують озоновий шар, це наприклад, холодильники, морозильні 
камери, кондиціонери, протиастматичні спреї, розчинники, частини машин і транспортних засобів. Протипо-
жежне обладнання та інша продукція на основі фреонів можуть бути імпортовані за певних умов для конкрет-
них застосувань і підлягає ліцензуванню.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Імпорт в ЄС продуктів і обладнання, що містять або працюють на основі речовин, які руйнують озоновий шар, заборо-
нено. Ця заборона стосується всіх країн, незалежно від того, чи є вони членами Монреальського протоколу 1987 про 
речовини, що руйнують озоновий шар.



811Група 30. ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОДУКЦІЯ 

Законодавство

substances that deplete the ozone layer (OJ L-286 31/10/2009) (CELEX 32009R1005)

8. Технічні стандарти медичних виробів для діагностики іn vіtro 
Ринкування в ЄС медичних виробів для діагностики іn vіtro підлягає обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Dіrectіve 98/79/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-331 07/12/1998) (CELEX 31998L0079). 
Ці вимоги покликані забезпечити високий рівень захисту здоров’я і безпечності пацієнтів, користувачів і третіх 
осіб, а також досягти проектної продуктивності. Прикладами діагностичних медичних виробів для діагностики 
іn vіtro є вироби й обладнання для аналізу крові, тести на вагітність, лабораторне обладнання для діагностич-
них досліджень іn vіtro і т.д. Товари загального лабораторного користування виключаються. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Медичні вироби повинні задовольняти обов’язкові вимоги, сформульовані в Додатку І до директиви так, щоб їхня 
конструкція, виробництво і пакування мінімізували всі ризики для здоров’я і безпеки пацієнтів, користувачів і третіх 
осіб за належного використання. 

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Процедура оцінювання відповідності

Відповідність більшості продуктів, охоплених цією директивою, може оцінювати сам виробником, якщо вони 
не становлять прямої небезпеки для пацієнтів. Виробник повинен скласти документ (декларацію ЄС про відпо-
відність), який свідчить, що продукція відповідає обов’язковим вимогам директиви. Він також повинен підготу-
вати технічну документацію, описану в Додатку ІІІ, і засвідчити, що у виробництві дотримується принципів за-
безпечення якості.

Маркування знаком «CE»

Вироби, які вважаються відповідними до обов’язкових вимог, повинні за розміщення на ринку мати маркуван-
ня знаком «CE». Маркування ставлять на виробі, упаковці або інструкції з експлуатації, знак має бути видимим, 
розбірливим і незмивним. Маркування знаком «CE» має супроводжувати ідентифікаційний номер названого ор-
гану, залученого до процедури оцінювання відповідності, коли передбачена участь третьої сторони.

Вироби, призначенні для використання як дослідний матеріал для вивчення ефективності, не 
треба маркувати знаком «CE». Їх повинна супроводжувати заява, складена виробником, яка 
засвідчує, що продукт задовольняє обов’язкові вимоги директиви. Зміст цієї заяви наводить-
ся в додатку VІІІ.  Митні органи держав-членів також повинні контролювати відповідність ви-
робів обов’язковим вимогами в пунктах в’їзду до ЄС. Законодавство

medіcal devіces (OJ L-331 07/12/1998) (CELEX 31998L0079)

medіcal devіces (OJ L-131 16/05/2002) (CELEX 32002D0364)
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9. Технічні стандарти для медичних виробів
Ринкування в ЄС медичних виробів підлягає обов’язковим вимогам, викладеним у директиві – Councіl Dіrectіve 
93/42/EEC (OJ L-169 12/07/1993) (CELEX 31993L0042). Ці вимоги покликані забезпечити високий рівень захисту 
здоров’я і безпеки пацієнтів, користувачів і третіх осіб, а також досягти проектної продуктивності.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Медичні вироби повинні задовольняти обов’язкові вимоги, сформульовані в Додатку І до директиви так, щоб їхня 
конструкція, виробництво і пакування мінімізували всі ризики для здоров’я і безпеки пацієнтів, користувачів і третіх 
осіб за належного використання.
Демонстрація відповідності до обов’язкових вимог повинна включати клінічне оцінювання згідно з Додатком X.

Гармонізовані стандарти

-
дукція, вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає 
обов’язковим вимогам.

-
дартизації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні ор-
ганізації, завдання яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних 
стандартів, щоб сприяти вільній торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в 
Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як націо-
нальні стандарти з ідентичними характеристиками.

Оцінювання відповідності

Вибір процедури оцінювання відповідності залежить від класифікації медичного обладнання:

-
робів і з функцією вимірювання (залучення названого органу тільки для аспектів, що стосуються стериль-
ності і відповідності до метрологічних вимог).

-
ня, виробництва і остаточної перевірки виробів.

орган повинен вивчити проектну документацію до продукту.

Маркування знаком «CE»

Вироби, які вважаються відповідними до обов’язкових вимог, повинні, за розміщення на ринку, мати маркуван-
ня знаком «CE». Маркування ставлять на виробі, упаковці або інструкції з експлуатації, знак має бути видимим, 
розбірливим і незмивним. Маркування знаком «CE» має супроводжувати ідентифікаційний номер уповноваже-
ного органу, залученого до процедури оцінювання відповідності, коли передбачена участь третьої сторони. Ви-
готовлені на замовлення прилади і пристрої, призначені для клінічних досліджень, не маркують знаком «CE». 
Натомість, виробник має скласти акт і тримати напоготові технічну документацію, зміст яких докладно описа-
ний в Додатку VІІІ.

Митні органи держав-членів також повинні контролювати відповідність виробів до обов’язкових вимог в пунк-
тах в’їзду до ЄС.

Законодавство

31993L0042)
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10. Вимоги до імпорту ветеринарних лікарських препаратів
Заради захисту здоров’я населення в ЄС, імпорт лікарських препаратів підлягає таким вимогам:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Дозвіл на імпортування
2. Дозвіл на ринкування
3. Положення щодо маркування і пакування
4. Контроль кожної партії
5. Система фармаконагляду

Ці вимоги застосовуються до ветеринарних лікарських препаратів, крім таких винятків:

31990L0167)

14/12/1970) (CELEX 31970L0524)

Законодавство

Communіty procedures for the authorіsatіon and supervіsіon of medіcіnal products for human and veterіnary 
use and establіshіng a European Medіcіnes Agency (OJ L-136 30/04/2004) (CELEX 32004R0726)

code relatіng to veterіnary medіcіnal products (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0082)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of the European Self-Medication 
Industry (AESGP)
Європейська Асоціація промисловості самолікування
7 avenue de Tervuren
B-1040 Brussels
Belgium
+32-2-7355130
+32-2-7355222 
www.aesgp.eu

EUROPEAN GENERIC MEDICINES ASSOCIATION 
(EGA)
Європейська Асоціація генеричних препаратів
Rue d’Arlon, 50
B-1000 Brussels, 
Belgium
+32 (0)2 736 84 11
+32 (0)2 736 74 38
www.egagenerics.com

European Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations (EFPIA)
Європейська Федерація фармацевтичної 
промисловості та Асоціацій
Leopold Plaza Building
Rue du Trône 108
B-1050 Brussels
Belgium
+32 (0)2 626 25 55
www.efpia.eu

European Group for Generic Veterinary Products 
(EGGVP)
Європейська Група універсальних ветеринарних 
препаратів
Espace Meeûs
de Meeûs Square 38/40
B-1000 BRUSSELS
Belgium
+ 32(0) 2 40187 95
www.eggvp.org

European Federation of Associations of Health 
Product Manufacturers (EHPM)
Європейська Федерація Асоціацій виробників 
медичних препаратів
Rue Jacques de Lalaing 4 
B-1040 Brussels 
Belgium
 + 32 2 721 64 95
www.ehpm.org

Food Supplements Europe
Харчові добавки ЄС
International Non-Profit Organisation
Rue de l’Association 50
1000 Brussels
Belgium
+32 2 209 11 51 
+32 2 219 73 42
www.foodsupplementseurope.org 

Pharmaceutical Group of the European Union 
(PGEU)
Фармацевтична Група Європейського Союзу
Rue du Luxembourg 19
1000 Brussels
Belgium
+32 (0)2 238 0818
+32 (0)2 238 0819
www.pgeu.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AUSTROPHARM (раз на 2 роки)
Фармацевтична продукція 
Messezentrum Wien (Vienna Exhibition Centre)
Vienna
Austria
www.austropharm.at

BIOTECHNICA (раз на рік)
Біотехнології
Deutsche Messe Hannover
Hannover 
Germany
www.biotechnica.de

CHEM-MED (раз на рік)
Хімічна та хіміко-фармацевтична сировина, 
машинобудування, рослини, механізми для обробки 
і виготовлення обладнання, інструментарій та 
матеріали для лабораторії і процесу
Fiera Milano City
Milan 
Italy
www.chem-med.eu

EXPOPHARM (раз на рік)
Фармацевтична продукція 
Fairground Messe München
München 
Germany
www.expopharm.de

EXPOFARMA (раз на 2 роки)
Фармацевтична продукція 
Centro de Congressos de Lisboa
Lisboa 
Portugal
www.expofarma.pt

FOODPHARMATECH (раз на 2 роки)
Обладнання, упаковка та інгредієнти для харчової і 
фармацевтичної промисловості
Exhibition Centre Herning
Herning 
Denmark
www.foodtech.dk
GERMAN CONGRESS OF ANAESTHESIOLOGY 
(раз на рік)
Фармацевтична продукція
Düsseldorf Exhibition Centre
Düsseldorf 
Germany
www.mcn-nuernberg.de

INFARMA (раз на рік)
Фармацевтична продукція 
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid
Spain
www.infarma.es

MEDICAL FAIR BRNO (раз на 2 роки)
Фармацевтична продукція
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

MEDICUS, DENTO, GALIENA (раз на рік)
Медицина, стоматологія і фармація
International Fair Plovdiv
Plovdiv 
Bulgaria
www.fair.bg

PHARMAIT (раз на рік)
Фармацевтична продукція.
Fiera di Vicenza
Vicenza 
Italy
www.vicenzafiera.it

PRAGOMEDICA / PRAGOFARMA / PRAGOOPTIK / 
PRAGOLABORA (раз на рік)
Медицина та фармацевтика 
Prague Exhibition Grounds
Praha 
Czech Republic
www.incheba.cz

PARFUMERY & COSMETICS CONGRESS 
(раз на рік)
Косметична промисловість
Chartrexpo
Chartres Cedex
France
www.congres-parfumscosmetiques.com

PCH MEETINGS (раз на рік)
Нафтохімія, хімія і фармацевтика
Espace Tête d’Or
Lyon
France
www.pchmeetings.com
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PHARMINTECH (раз на 3 роки)
Фармацевтична продукція
Bologna Exhibition Centre
Bologna Italy
www.pharmintech.it

ROMPHARMA (раз на рік)
Медицина та ветеринарія 
Romexpo
Bucharest 
Romania
www.rommedica.ro

SIPEC (раз на 2 роки)
Фармацевтична продукція, косметика
Parc des expositions d’Orléans
Orléans Cédex 
France
www.sipec.net

TECHNOPHARM (раз на 2 роки)
Розробка, виготовлення і аналіз ліків, косметики, 
продуктів дієтичного  і здорового харчування 
Exhibition Centre Nuremberg
Nürnberg 
Germany
www.powtech.de

WORLD DRUG SAFETY CONGRESS EUROPE 
(раз на рік)
Безпека лікарських засобів 
Hilton Hotel, Berlin
Berlin 
Germany
www.terrapinn.com 
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Група 31.  
ДОБРИВА

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

31.01
Добрива тваринного або рослинного походження, у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; до-
брива, одержанi у результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного по-
ходження

31.02 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi

31.03 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi

31.04 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi

31.05 
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi із вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; 
iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не 
бiльш як 10 кг
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС добрив за період 2012-2014 років склав €169 млн, зрос-
таючи в середньому на 25% на рік.  Для ЄС це становило 3,94% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з 
усього світу) продукції Групи 31 за згаданий період, що склало €4млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 31 (€ млн)

Частка Групи 31 в експорті 
з України до ЄС (%)

 Основні статті експорту з 
України до ЄС Група 31 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 31 (%)

3102  ДОБРИВА МIНЕРАЛЬНI АБО ХIМIЧНI, АЗОТНI
3105  ДОБРИВА МIНЕРАЛЬНI АБО ХIМIЧНI ІЗ ВМIСТОМ ДВОХ ЧИ ТРЬОХ ПОЖИВНИХ ЕЛЕМЕНТIВ: АЗОТУ, ФОСФОРУ ТА 

КАЛIЮ; IНШI ДОБРИВА; ТОВАРИ ЦIЄЇ ГРУПИ У ТАБЛЕТКАХ ЧИ АНАЛОГIЧНИХ ФОРМАХ АБО В УПАКОВКАХ МАСОЮ 
БРУТТО НЕ БIЛЬШ ЯК 10 КГ

3104  ДОБРИВА МIНЕРАЛЬНI АБО ХIМIЧНI, КАЛIЙНI
3101  ДОБРИВА ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, У СУМIШI АБО НI, ПIДДАНI ХIМIЧНIЙ ОБРОБЦI АБО НI; 

ДОБРИВА, ОДЕРЖАНI У РЕЗУЛЬТАТI ЗМIШУВАННЯ АБО ХIМIЧНОЇ ОБРОБКИ РЕЧОВИН ТВАРИННОГО АБО РОСЛИН-
НОГО ПОХОДЖЕННЯ
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CHAPTER 31: FERTILISERS 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s  average  exports  to  the  EU  of  fertilisers  between  2012  and  2014  amounted  to  €169mn,  growing  by  an 
average of  25% per annum over the period. This represents 3,94% of the EU’s €4bn average worldwide imports of 
these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 31 (€ mn) Share of Chapter 31 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 31(%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 31 (%) 

   

3102 MINERAL OR CHEMICAL NITROGENOUS FERTILISERS (EXCL. THOSE IN PELLET OR SIMILAR FORMS, OR IN PACKAGES WITH A GROSS WEIGHT OF <= 10 KG) 
3105 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS CONTAINING TWO OR THREE OF THE FERTILISING ELEMENTS NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM; OTHER 
FERTILISERS (EXCL. PURE ANIMAL OR VEGETABLE FERTILISERS OR MINERAL OR CHEMICAL NITROGENOUS, PHOSPHATIC OR POTASSIC FERTILISERS); ANIMAL, 
VEGETABLE, MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS IN TABLETS OR SIMILAR FORMS OR IN PACKAGES OF A GROSS WEIGHT OF <= 10 KG 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 19 видів продукції Групи 31  (на рівні 6 знаків), що склало  99,9% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

310210 Сечовина (карбамід), у тому числi у водному розчинi 113 004 001 66,98%
310240 Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцiю або 

iншими неорганiчними речовинами, що не є добри-
вами)

25 913 416 15,36%

310230 Нiтрат амонiю, у тому числi у водному розчинi 17 153 853 10,17%

310221 Сульфат амонiю 4 869 845 2,89%
310520 Із вмiстом азоту більш як 10 мас.% у перерахунку на 

сухий безводний продукт
3 751 447 2,22%

310250 Нiтрат натрiю 1 569 715 0,93%
310540 Дигiдроортофосфат амонiю (фосфат моноамонiй) 

та його сумiшi з гiдроортофосфатом діамонiю 
(фосфатдiамонiй)

1 451 788 0,86%

310420 Хлористий калiй 375 816 0,22%
310260 Подвiйнi солi та сумiшi нiтрату кальцiю і нiтрату 

амонiю
299 861 0,18%

310551 Із вмiстом нiтратів та фосфатiв 121 881 0,07%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 31 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

310210 Сечовина (карбамід), у тому числi у водному розчинi
3102 10 10 -- Сечовина із вмiстом більш як 45 мас. % азоту у перерахунку на 

сухий безводний продукт
6,5% 7 5,6%

3102 10 90 -- Іншi 6,5% 7 5,6%
310221 Сульфат амонiю) 6,5% 7 5,6%
310230  Нiтрат амонiю, у тому числi у водному розчинi

3102 30 10 -- У водному розчинi 6,5% 7 5,6%
3102 30 90 -- Інший 6,5% 7 5,6%

310240 Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами
3102 40 10 -- Із вмiстом азоту не бiльш як 28 мас.% 6,5% 7 5,6%
3102 40 90 -- Із вмiстом азоту більш як 28 мас.% 6,5% 7 5,6%

310250 Нiтрат натрiю
3102 50 10 -- Нiтрат натрiю природний Вільна 0 0%
3102 50 90 -- Інший 6,5% 7 5,6%

310260 Подвiйнi солi та сумiшi нiтрату кальцiю і нiтрату амонiю 6,5% 7 5,6%
310420 Хлористий калiй

3104 20 10 -- Із вмiстом калію, вираженого як K2O, який за масою не переви-
щує 40 % у перерахунку на сухий безводний продукт

Вільна 0 0%

3104 20 50 -- Із вмiстом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 
40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний 
продукт

Вільна 0 0%

3104 20 90 -- Із вмiстом калію, вираженого як К2О, який за масою перевищує 
62 % у перерахунку на сухий безводний продукт

Вільна 0 0%

310520 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi із вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю
3105 20 10 -- Із вмiстом азоту більш як 10 мас.% у перерахунку на сухий без-

водний продукт 
6,5% 7 5,6%

3105 20 90 -- Іншi 6,5% 7 5,6%
310540 Дигiдроортофосфат амонiю (фосфат моноамонiй) та його сумiшi з 

гiдроортофосфатом діамонiю (фосфатдiамонiй)
6,5% 7 5,6%

310551 Із вмiстом нiтратів та фосфатiв 6,5% 7 5,6%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 31. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для ма-
теріалів іншого походження, які набувають статусу това-
рів, що походять з певної країни 

Окремі товарні 
коди позиції 3105 

Мінеральні або хімічні добрива, що 
містять два або три з наступних еле-
ментів: азот, фосфор і калій; інші до-
бривні речовини; товари цієї Групи 
у таблетках або подібної форми чи 
запаковані, вага яких не перевищує 
10 кг, окрім: 
- натрій-нітрату 
- ціанаміду кальцію 
- сульфату калію 
- сульфату калію-магнію 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого за-
головку, окрім матеріалів 
даного товару. Проте можливе 
використання матеріалів того 
ж заголовку, за умови, що їхня 
загальна ціна не перевищує 20 
% ціни товару від виробника і 
- у якому ціна усіх матеріалів 
не перевищує 50 % ціни това-
ру від виробника 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не перевищує 
40 % ціни товару від вироб-
ника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 31 : Добрива, при 
експорті в Європейський Союз.30

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Ринкові вимоги до добрив

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

30  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)
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Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Ринкові вимоги до добрив
Розміщення на ринку ЄС деяких мінеральних добрив підлягає технічних вимогам, викладеним у постано-
ві: Regulatіon (EC) No 2003/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-3 04 21/11/2003) (CELEX 
32003R2003). Ці вимоги стосуються таких аспектів:

1. Позначення, класифікація та склад

2. Ідентифікація, маркування та пакування

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Позначення класифікація та склад: добрива, які відповідають постанові, позначають як «EC fertіlіsers», вони під-
лягають її положенням. Ці добрива перелічені в Додатку І з мінімальним та максимальним вмістом поживних 
речовин (елементів добрива, як азот, фосфор, калій і т.д.) для кожного типу добрив. Щоб включити в постанову 
новий тип добрив і, відповідно, отримати позначку «EC fertіlіsers», особа, відповідальна за реалізацію на ринку, 
або його представник, має надати технічну специфікацію з характеристиками добрива.

2. Ідентифікація, маркування та пакування: постанова передбачає обов’язкову ідентифікацію добрив на упаковках 
або наклейках. Крім слів «EC fertіlіser», вона повинна включати деталі про поживні речовини та інші мікроелемен-
ти, назву або фірмове найменування, адресу виробника і, там, де доречно, вказівку на суміш добрив. Надаються 
також детальні настанови щодо застосування, зберігання та поводження.

цього використовується печатка, на ній має бути ім’я або товарний знак пакувальника. Якщо добрива нава-
лом, ці позначки робляться в супровідних документах.

-
пленні або сам пакет залишаються непоправно пошкодженими. Можна використовувати мішки з клапаном.

Окремі положення описують декларування, ідентифікацію та пакування чотирьох типів добрив:
– Основні неорганічні поживні добрива. Основні поживні елементи – азот, фосфор і калій. Другорядні неорганічні 

поживні добрива. Це кальцій, магній, натрій та сірка;
– Неорганічні мікродобрива. Вони містять елементи, необхідні в малих кількостях, як от бор, кобальт, мідь і залізо;
– Нітратно-аміачні добрива з високим вмістом азоту. З огляду на небезпеку цього виду добрив (аміачна селітра 

може використовуватись як вибухова речовина), застосовують додаткові заходи, як тест на вибуховість та інші 
перевірки.

Оцінювання відповідності та простежуваність

Добрива з позначкою «EC fertіlіser» можуть піддавати заходам контролю на відповідність положенням поста-
нови. Контроль здійснюють визначені лабораторії в кожній державі-члені відповідно до єдиної процедури, ви-
кладеної в додатках до постанови.

Особа, відповідальна за розміщення добрив на ринку, яка повинна бути зареєстрована в ЄС, вестиме облік по-
ходження добрив, щоб забезпечити їх простежуваність. Ці облікові дані повинні бути доступні для перевірки 
державами-членами весь час, поки добриво постачається на ринок, і ще 2 роки після того, як виробник припи-
нив постачання.
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Законодавство

fertіlіsers (OJ L-304 21/11/2003) (CELEX 32003R2003)

Regulatіon (EC) No 2003/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ C-250 08/10/2005)

of Sweden under Artіcle 95(4) of the EC Treaty concernіng the maxіmum admіssіble content of cadmіum іn 
fertіlіsers (OJ L-129 17/05/2006) (CELEX 32006D0347)

Treaty on the Functіonіng of the European Unіon іn relatіon to natіonal provіsіons concernіng the maxіmum 
admіssіble content of cadmіum іn fertіlіsers notіfіed by the Kіngdom of Sweden pursuant to Artіcle 114(5) of 
the TFEU (OJ L-116 28/04/2012) (CELEX 32012D0230)

of Fіnland under Artіcle 95(4) of the EC Treaty concernіng the maxіmum admіssіble content of cadmіum іn 
fertіlіsers (OJ L-129 17/05/2006) (CELEX 32006D0348)

of Austrіa under Artіcle 95(4) of the EC Treaty concernіng the maxіmum admіssіble content of cadmіum іn 
fertіlіsers (OJ L-129 17/05/2006) (CELEX 32006D0349)

under Artіcle 95(4) of the EC Treaty concernіng the maxіmum admіssіble content of cadmіum іn fertіlіsers (OJ 
L-150 03/06/2006) (CELEX 32006D0390)

of Sweden pursuant to Artіcle 114(5) of the Treaty on the Functіonіng of the European Unіon concernіng the 
maxіmum admіssіble content of cadmіum іn fertіlіsers (OJ L-326 24/11/2012) (CELEX 32012D0719)

Parlіament and of the Councіl (OJ C-148 24/06/2006)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

International Fertilizer Industry Association (FTA)
Міжнародної Асоціації виробників мінеральних 
добрив
28, rue Marbeuf
75008 Paris 
France
+ 33 1 53930500
www.fertilizer.org

International Fertiliser Society
Міжнародне суспільство добрив
PO Box 12220,
Colchester,
CO1 9PR
United Kingdom
+44 (0)1206 851 819 
www.fertiliser-society.org

EUROFEMA (Confederation Of National 
Associations Of Manufacturers Of Organic And 
Organic-Mineral Fertilizers)
Конфедерація Національних Асоціацій виробників 
органічних і органічно-мінеральних добрив
p/a Bannerlaan 79 
2280 Grobbendonk 
Belgium
+32 14 86 16 55 
+31 65 34 27 644
www.eurofema.eu

European Fertilizer Manufacturers Association 
(EFMA) 
Європейська Асоціація виробників добрива
4/6 avenue E. Van Nieuwenhuyse
B-1160 Brussels
+32 (0) 2 675 35 50
www.fertilizerseurope.com 

UNIFA (Union des Industries de la Fertilisation)
Союзу промисловців добрива
Le Diamant A
La Defense Cedex
F-92909 Paris
France
+33 1 46 53 10 30
www.unifa.fr 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AFCOME (раз на рік)
Економіка, агрономія, інновації та законодавство 
міжнародного підходу
Leon
Paris
www.afcome.org

AGRIEST (раз на рік)
Сільськогосподарські машини, техніка і продукти 
для винної промисловості, насіння, добриво, 
садівництво, житлове будівництво на селі, корми 
для тварин...
Udine e Gorizia Fiere
Torreano di Martignacco
Udine
Italy
www.udinegoriziafiere.it 

AGROTECH (раз на рік)
Сільськогосподарська техніка. Насіння рослин, 
кормів і кормових добавок
Kielce Fairground
Kielce
Poland
www.targikielce.pl 

AUSTRO AGRAR TULLN (раз на рік)
Сільськогосподарська техніка. Насіння рослин, 
кормів і кормових добавок, добрив 
Tulln
Austria
www.expodatabase.com

Elmia Lantbruk Djur & Inomgård (раз на рік)
Сільське господарство, тварини і тваринницька 
продукція 
Elmia AB
Jönköping
Sweden
www.expodatabase.com

GLEE – Birmingham (раз на рік)
Провідний захід для роздрібної торгівлі
National Exhibition Centre 
Birmingham
UK - United Kingdom
www.gleebirmingham.com

OGRÓD I TY (раз на рік)
Сільськогосподарські машини, техніка і продукти 
для винної промисловості, насіння, добриво, 
садівництво, житлове будівництво на селі, корми 
для тварин...
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.agriest.it

POLSKIE ZBOZA (раз на рік)
Сільське  господарство, добрива та засоби захисту 
рослин
Poznan Congress Center 
Poznan 
Poland
www.polskiezboza.com
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Група 32.  
ЕКСТРАКТИ ДУБИЛЬНІ АБО БАРВНІ ; ТАНІНИ ТА ЇХ 
ПОХІДНІ, БАРВНИКИ, ПІГМЕНТИ ТА ІНШІ ФАРБУВАЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ, ФАРБИ І ЛАКИ; ЗАМАЗКИ ТА ІНШІ 
МАСТИКИ, ЧОРНИЛО, ТУШ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
32.01 Екстракти дубильнi рослинного походження; танiни та їх солi, ефiри простi і складнi та iншi похiднi

32.02
Синтетичнi органiчнi дубильнi речовини; неорганiчнi дубильнi речовини; дубильнi препарати із вмiстом 
або без вмiсту природних дубильних речовин; ферментнi препарати для обробки матеріалу перед ду-
бленням

32.03
Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвні екстракти, за винятком тваринного 
вугiлля) визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначені у примiтцi 3 до цiєї групи, 
виготовленi з барвникiв рослинного або тваринного походження

32.04

Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначені 
у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi 
продукти видів, які використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визна-
ченого або невизначеного хiмiчного складу

32.05 Лаки кольоровi; препарати, зазначені у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовлені на основі цих лаків

32.06
Іншi барвникові матеріали; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, що відрізняються вiд матеріалів 
товарних позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi продукти видів, які використовують як люмінофори, з 
визначеним або невизначеним хiмiчним складом

32.07

Готовi пiгменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники, склоподiбні емалі та глазурі, анго-
би (шлiкери), рiдкi глянцювальні речовини та аналогiчнi препарати видів, які використовують для вироб-
ництва керамiки, емалевих та скляних виробiв; склоподібна фрита та iнше скло у виглядi порошку, гранул 
або пластiвцiв

32.08
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих 
природних полiмерiв, дисперговані або розчиненi у неводному середовищі; розчини, зазначенi у примiтцi 
4 до цiєї групи

32.09 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих 
природних полiмерiв, дисперговані або розчиненi у водному середовищі

32.10 На основi акрилових або вінілових полімерів

32.11 Готовi сикативи

32.12

Пiгменти (включаючи металеві порошки та металеві пластiвцi), дисперговані у неводних середовищах, у 
виглядi рiдини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); 
фольга для тиснення; фарбувальнi матеріали та iншi барвники, розфасовані у форми або упаковки для 
роздрiбної торгiвлi

32.13 Фарби художні всіх видів (для живопису, навчання, оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби, 
фарби для дозвілля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, пляшках, лотках тощо

32.14
Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпатлівки 
для малярних робіт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхні фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, під-
логи, стелі тощо

32.15 Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та iнші чорнило i туш, 
концентрованi або неконцентрованi, у твердому станi або нi



829Група 32. ЕКСТРАКТИ ДУБИЛЬНІ АБО БАРВНІ ; ТАНІНИ ТА ЇХ ПОХІДНІ, БАРВНИКИ ...

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС екстрактів дубильних або барвних ; танінів та їх похідних, 
барвників, пігментів та інших фарбувальних матеріалів, фарби і лаків; замазок та інших мастик, чорнил, туші за пе-
ріод 2012-2014 років склав €82 млн, зростаючи в середньому на 18% на рік.  Для ЄС це становило 1,8% від серед-
ньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 32 за згаданий період, що склало €4,5 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 32 (€ млн)

Частка Групи 32 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України 
до ЄС Група 32 (%)

Основні напрямки експорту  
з України  до ЄС Група 32 (%)

3206  ІНШI БАРВНИКОВІ МАТЕРІАЛИ; ПРЕПАРАТИ, ЗАЗНАЧЕНI У ПРИМIТЦI 3 ДО ЦIЄЇ ГРУПИ, ЩО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВIД МА-
ТЕРІАЛІВ ТОВАРНИХ ПОЗИЦIЙ 3203, 3204 АБО 3205; НЕОРГАНIЧНI ПРОДУКТИ ВИДІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЯК 
ЛЮМІНОФОРИ, З ВИЗНАЧЕНИМ АБО НЕВИЗНАЧЕНИМ ХIМIЧНИМ СКЛАДОМ

3207  ГОТОВI ПIГМЕНТИ, ГОТОВІ РЕЧОВИНИ-ГЛУШНИКИ ДЛЯ СКЛА ТА ГОТОВІ БАРВНИКИ, СКЛОПОДIБНІ ЕМАЛІ ТА ГЛА-
ЗУРІ, АНГОБИ (ШЛIКЕРИ), РIДКI ГЛЯНЦЮВАЛЬНІ РЕЧОВИНИ ТА АНАЛОГIЧНI ПРЕПАРАТИ ВИДІВ, ЯКІ ВИКОРИСТО-
ВУЮТЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМIКИ, ЕМАЛЕВИХ ТА СКЛЯНИХ ВИРОБIВ; СКЛОПОДІБНА ФРИТА ТА IНШЕ СКЛО У 
ВИГЛЯДI ПОРОШКУ, ГРАНУЛ АБО ПЛАСТIВЦIВ
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Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 32 (€ mn) Share of Chapter 32 in Ukraine’s Exports to EU 
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CHAPTER 32: TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
AND  THEIR  DERIVATIVES;  DYES,  PIGMENTS  AND  OTHER  

COLOURING MATTER;  PAINTS  AND  VARNISHES;  PUTTY  
AND  OTHER  MASTICS; INKS 

 
Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of tanning or dyeing extracts; tannins and  their  derivatives;  dyes,  pigments  
and  other  colouring matter;  paints  and  varnishes;  putty  and  other  mastics; inks between 2012 and 2014 
amounted to €82mn, growing by an average of  18% per annum over the period. This represents 1,8% of the EU’s 
€4,5bn average worldwide imports of these products over this period. 
Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 32 (€ mn) Share of Chapter 32 in Ukraine’s Exports to EU 

(%) 
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3206 INORGANIC OR MINERAL COLOURING MATTER, N.E.S.; PREPARATIONS BASED ON INORGANIC OR MINERAL COLOURING MATTER 
OF A KIND USED FOR COLOURING ANY MATERIAL OR PRODUCE COLORANT PREPARATIONS (EXCL. PREPARATIONS OF HEADING 3207, 
3208, 3209, 3210, 3213 AND 3215); INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
3207 PREPARED PIGMENTS, PREPARED OPACIFIERS AND PREPARED COLOURS, VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES, ENGOBES, LIQUID 
LUSTRES AND SIMILAR PREPARATIONS OF A KIND USED IN THE CERAMIC, ENAMELLING OR GLASS INDUSTRY; GLASS FRIT AND OTHER 
GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANULES OR FLAKES 
3208 PAINTS AND VARNISHES, INCL. ENAMELS AND LACQUERS, BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED 
NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON‐AQUEOUS MEDIUM; SOLUTIONS OF PRODUCTS OF HEADINGS 3901 TO 3913 
IN VOLATILE ORGANIC SOLVENTS, CONTAINING > 50% SOLVENT BY WEIGHT (EXCL. SOLUTIONS OF COLLODION) 
3215 PRINTING INK, WRITING OR DRAWING INK AND OTHER INKS, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOLID 
3209 PAINTS AND VARNISHES, INCL. ENAMELS AND LACQUERS, BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED 
NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS MEDIUM 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 32  

 Ukraine  exports  32  products  of Chapter  32  at  a  6 digit  customs  code. The  following  top  10  products  represent            
99,6% of total exports of such products. 

Code Description Average Value 
of exports (€ ) 

% of total Chapter 
Exports 

320611  PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON TITANIUM DIOXIDE OF A KIND 
USED TO DYE FABRICS OR PRODUCE COLORANT PREPARATIONS, 
CONTAINING >= 80% BY WEIGHT OF TITANIUM DIOXIDE CALCULATED ON 
THE DRY MATTER (EXCL. PREPARATIONS OF HEADING 3207, 3208, 3209, 3210, 
3212, 3213 AND 3215) 

78 902 108  96,2% 

320740  GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANULES OR 
FLAKES 

1 133 246  1,4% 

320890  PAINTS AND VARNISHES BASED, INCL. ENAMELS AND LACQUERS, ON 
SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, 
DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON‐AQUEOUS MEDIUM, AND SOLUTIONS OF 
PRODUCTS OF HEADINGS 3901 TO 3913 IN VOLATILE ORGANIC SOLVENTS, 
CONTAINING > 50% SOLVENT BY WEIGHT (EXCL. THOSE BASED ON 
POLYESTERS AND ACRYLIC OR VINYL POLYMERS AND SOLUTIONS OF 
COLLODION) 

408 470  0,5% 

ІНШІ
0,55%

3206 ІНШI 
БАРВНИКОВІ 

МАТЕРІАЛИ…
96,75%

3207 ГОТОВI 
ПIГМЕНТИ…

1,54%

3208 
ФАРБИ ТА 

ЛАКИ…
0,54%

3215 ФАРБА 
ДРУКАРСЬКА…

0,47%

3209 
ФАРБИ…

0,16%

ІНШІ
17,78%

НІМЕЧЧИНА
51,32%

ІТАЛІЯ
13,84%

ІСПАНІЯ
8,51%

ФРАНЦІЯ
4,66%ПОЛЬЩА

3,89%
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3208  ФАРБИ ТА ЛАКИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЕМАЛІ ТА ПОЛІТУРИ) НА ОСНОВI СИНТЕТИЧНИХ ПОЛIМЕРIВ АБО ХIМIЧНО 
МОДИФIКОВАНИХ ПРИРОДНИХ ПОЛIМЕРIВ, ДИСПЕРГОВАНІ АБО РОЗЧИНЕНI У НЕВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ; РОЗ-
ЧИНИ, ЗАЗНАЧЕНI У ПРИМIТЦI 4 ДО ЦIЄЇ ГРУПИ

3215  ФАРБА ДРУКАРСЬКА, ЧОРНИЛО ТА ТУШ ДЛЯ ПИСАННЯ, МАЛЮВАННЯ АБО КРЕСЛЕННЯ ТА IНШІ ЧОРНИЛО I ТУШ, 
КОНЦЕНТРОВАНI АБО НЕКОНЦЕНТРОВАНI, У ТВЕРДОМУ СТАНI АБО НI

3209  ФАРБИ ТА ЛАКИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЕМАЛІ ТА ПОЛІТУРИ) НА ОСНОВI СИНТЕТИЧНИХ ПОЛIМЕРIВ АБО ХIМIЧНО 
МОДИФIКОВАНИХ ПРИРОДНИХ ПОЛIМЕРIВ, ДИСПЕРГОВАНІ АБО РОЗЧИНЕНI У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 32 види продукції Групи 32  (на рівні 6 знаків), що склало  99,6% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

320611 Із вмістом не менш як 80 мас. % діоксиду титану у перера-
хунку на суху речовину

78 902 108 96,2%

320740 Склоподібна фрита та iншi види скла у виглядi порошку, 
гранул або пластівців

1 133 246 1,4%

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основi 
синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих при-
родних полiмерiв, дисперговані або розчиненi у невод-
ному середовищі; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї 
групи

408 470 0,5%

320619 Іншi барвникові матеріали; препарати, зазначенi у 
примiтцi 3 до цiєї групи, що відрізняються вiд матеріалів 
товарних позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi про-
дукти видів, які використовують як люмінофори, з визна-
ченим або невизначеним хiмiчним складом

395 683 0,5%

321519 Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, 
малювання або креслення та iнші чорнило i туш, 
концентрованi або неконцентрованi, у твердому станi 
або нi

333 095 0,4%

320300 Барвники рослинного або тваринного походження 
(включаючи барвні екстракти, за винятком тваринно-
го вугiлля) визначеного або невизначеного хiмiчного 
складу; препарати, зазначені у примiтцi 3 до цiєї групи, 
виготовленi з барвникiв рослинного або тваринного по-
ходження

128 340 0,2%

321310 Фарби подані у наборах 121 540 0,1%
320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основi 

синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих при-
родних полiмерiв, дисперговані або розчиненi у водному 
середовищі

104 737 0,1%

321490 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, за-
мазки (для ущільнення) та інші мастики; шпатлівки для 
малярних робіт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки 
поверхні фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, підлоги, стелі 
тощо

82 148 0,1%

320710 Готовi пiгменти, готові речовини-глушники для скла та 
готові барвники і аналогiчнi препарати

66 700 0,1%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 32 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Пере-
хідний 
період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

320300 Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвні екстракти, за винятком тваринного 
вугiлля) визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначені у примiтцi 3 до цiєї групи, 
виготовленi з барвникiв рослинного або тваринного походження

3203 00 10 - Барвники рослинного походження та препарати на їх основi Вільна 0 0%
3203 00 90 - Барвники тваринного походження та препарати на їх основi 2,5% 0 0%

320611  Із вмістом не менш як 80 мас. % діоксиду титану у перерахунку на суху ре-
човину

6% 5 4,8%

320619 Іншi барвникові матеріали; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, 
що відрізняються вiд матеріалів товарних позицiй 3203, 3204 або 3205; 
неорганiчнi продукти видів, які використовують як люмінофори, з визначе-
ним або невизначеним хiмiчним складом

6,5% 3 4,3%

320710 Готовi пiгменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники і 
аналогiчнi препарати

6,5% 0 0%

320740  Склоподібна фрита та iншi види скла у виглядi порошку, гранул або пластівців
3207 40 10 -- Різновид скла відомий як «емальоване» скло 3,7% 0 0%
3207 40 20 -- Скло у виглядi пластiвцiв завдовжки 0,1 мм або бiльше, але не бiльш як 3,5 

мм i завтовшки 2 мкм або бiльше, але не бiльш як 5 мкм
Вільна 0 0%

3207 40 30 -- Скло у виглядi порошку або гранул із вмiстом 99 мас.% або бiльше діокси-
ду кремнiю

Вільна 0 0%

3207 40 80 -- Іншi 3,7% 0 0%
320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих 

природних полiмерiв, дисперговані або розчиненi у неводному середовищі; розчини, зазначенi у примiтцi 
4 до цiєї групи

3208 90 11 --- Полiуретан на основі 2,2'-(трет-бутилiмiно)дiетанолу та 4,4'-метилен-
дициклогексил дiiзоцiанату у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiді із 
вмiстом 48 мас.% або бiльше полiмеру

Вільна 0 0%

3208 90 13 --- Співполімер п-крезолу та дивiнiлбензолу у виглядi розчину в N,N-
диметилацетамiді із вмiстом 48 мас.% або бiльше полiмеру

Вільна 0 0%

3208 90 19 --- Іншi 6,5% 0 0%
3208 90 91 --- На основi синтетичних полiмерiв 6,5% 0 0%
3208 90 99 --- На основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв 6,5% 0 0%

3209 90 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основi синтетичних 
полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, дисперговані 
або розчиненi у водному середовищі

6,5% 0 0%

321310 Фарби подані у наборах 6,5% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Пере-
хідний 
період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

321490 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущільнен-
ня) та інші мастики; шпатлівки для малярних робіт; невогнетривкi сумiшi для 
пiдготовки поверхні фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, підлоги, стелі тощо

5% 0 0%

321519 Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення 
та iнші чорнило i туш, концентрованi або неконцентрованi, у твердому станi 
або нi

6,5% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе вико-
ристання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від 
виробника

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 32 : Екстракти ду-
бильні або барвні ; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки 
та інші мастики, чорнило, туш, при експорті в Європейський Союз.31

1. Технічні характеристики будівельних матеріалів

2. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

3. Вимоги до імпорту активних фармацевтичних речовин

4. Речовини, що руйнують озоновий шар

5. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази

1. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 

31  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

2. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;
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У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

3. Вимоги до імпорту активних фармацевтичних речовин
Активні речовини, призначені на сировину для виробництва лікарських засобів, можуть імпортувати тільки за-
реєстровані дозволені оператори в державі-члені, що імпортує. Для того, щоб отримати дозвіл, оператори по-
винні задовольняти, принаймні, такі вимоги:

місце, де їх виготовлятимуть і / або контролюватимуть;
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зберігання цих продуктів;

-
циплін: фармакологія, медицина, ветеринарія, хімія, фармацевтична хімія та технології або біологія.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Активні речовини можна імпортувати тільки за умови, що:

засвідчує, що законодавчі положення, застосовні до виробництва активних речовин, призначених для експорту 
в ЄС, а також інспекція об’єктів і забезпечення виконання застосовних положень, забезпечують рівень охорони 
здоров’я еквівалентний передбаченому законодавством ЄС.

Законодавство

code relatіng to medіcіnal products for human use (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0083)

code relatіng to veterіnary medіcіnal products (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0082)

pharmacovіgіlance actіvіtіes provіded for іn Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of 
the Councіl and Dіrectіve 2001/83/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-159 20/06/2012) 
(CELEX 32012R0520)

4. Речовини, що руйнують озоновий шар
Товари, що можуть містити речовини, які руйнують озоновий шар, це наприклад, холодильники, морозильні 
камери, кондиціонери, протиастматичні спреї, розчинники, частини машин і транспортних засобів. Протипо-
жежне обладнання та інша продукція на основі фреонів можуть бути імпортовані за певних умов для конкрет-
них застосувань і підлягає ліцензуванню.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Імпорт в ЄС продуктів і обладнання, що містять або працюють на основі речовин, які руйнують озоновий шар, заборо-
нено. Ця заборона стосується всіх країн, незалежно від того, чи є вони членами Монреальського протоколу 1987 про 
речовини, що руйнують озоновий шар.

Законодавство

substances that deplete the ozone layer (OJ L-286 31/10/2009) (CELEX 32009R1005)

5. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази
Відповідно до постанови – Regulatіon (EC) No 842/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-161 
14/06/2006) (CELEX 32006R0842), ринкування в ЄС продукції та обладнання, що містить фтористі парникові гази, 
перелічені в Додатку ІІ, заборонено, починаючи від  дати, зазначеної в Додатку.

Законодавство

fluorіnated greenhouse gases (OJ L-161 14/06/2006) (CELEX 32006R0842)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Ecological and Toxicological Association of Dyes 
and Organic Pigments Manufacturers (ETAD)
Еколого-токсикологічна Асоціація виробників 
органічних барвників та пігментів
Stadthausgasse 18
4051 Basel
Switzerland
+41 61 690 99 66
+41 61 691 42 78
www.etad.com

European Chemical Industry Council (CEFIC)
Європейська Рада хімічної промисловості
Avenue E. van Nieuwenhuyse, 
4 box 1 - 1160 Brussels 
 Belgium
+ 32 2 676 72 11 
+ 32 2 676 73 00
www.cefic.org

European Confederation of Paint (CEPE)
Європейська Конфедерація фарби
Av Van Nieuwenhuyse, 6
BE - 1160 Brussels
Belgium
+32.(0)2.676.74.80
+32.(0)2.676.74.90
www.cepe.org

European Oleochemicals and Allied Products Group 
(APAG)
Європейська Асоціація олія хімічної промисловості і 
суміжних продуктів 
Av. E. Van Nieuwenhuyse 4 / box 1
B - 1160 Brussels
Belgium
+32 2 676 73 47
www.apag.org

European Committee for Surface Treatment (CETS)
Європейський Комітет обробки поверхні
c/o VOM Belgium
Kapeldreef 60
BE-3001 Leuven
+32 1 640 1420
+32 1 629 8319
www.cets-surface.eu

European Apparel and Textile Confederation aisbl 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
www.euratex.eu

European Chemical Industry Council (Cefic) 
Європейська Рада хімічної промисловості
Avenue E. van Nieuwenhuyse, 
4 box 1 - 1160 Brussels 
Belgium
+ 32 2 676 72 11 
+ 32 2 676 73 00
www.cefic.org

Glass for Europe
Скло для Європи
rue Belliard 199/33
B-1040 Brussels
Belgium
+32 2 538 43 77
+32 2 280 02 81
www.glassforeurope.com

Glass Alliance Europe
Європейський Альянс скла
Avenue Louise 89 / 5
B-1050 Brussels
Belgium
+32 2 538 44 46
+32 2 537 84 69
www.glassallianceeurope.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

BONDEXPO (раз на рік)
Промислові технології склеювання і з'єднання.
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.bondexpo-messe.de

EUROPEAN COATINGS SHOW (раз на 2 роки)
Фарби і покриття, клеї, герметики, добавки, 
друкарські фарби 
Exhibition Centre Nuremberg 
Nuremberg 
Germany
www.european-coatings-show.com 

EXPO-SURFACE (раз на рік)
Захист від корозії .Технологія і обробка поверхні
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

EUROCOAT (раз на рік)
Фарба , друкарська фарба, лаки, клеїі 
Paris Expo Porte de Versailles 
Paris
France 
www.eurocoat-expo.com

EURO FED LIPID CONGRESS (раз на рік)
Жири і масла та споріднені технології
Munich
Munich 
Germany
www.eurofedlipid.org

EUROFINISH(раз на 2 роки)
Техніка обробки поверхні
Flanders Expo
Ghent 
Belgium
www.eurofinish.be

FARBE – AUSBAU & FASSADE (раз на 3 роки)
Фарба , декор, захист будівель
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.faf-messe.de

FOR SURFACE (раз на 2 роки)
Обробка поверхні і оздоблювальні технології
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.forsurface.cz

GLASSMAN EUROPE (раз на 2 роки)
Скляне  виробництво
Palais des Congrès de Lyon
Lyon 
France
www.glassmanevents.com

GLASSTEC  (раз на 2 роки)
Виставка скла
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.glasstec.de

INTERBROSSA-BRUSHEXPO (раз на 4 роки)
Обладнання для фарбової промисловості 
Freiburg Messehalle
Freiburg im Breisgau
Germany
www.interbrush.com

PAINT – FINISHING & FAÇADE  (раз на рік)
Фарба. Виробництво та обладнання 
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.faf-messe.de

PAINTEXPO (раз на 2 роки)
Промисловві покриття і технології
Messe Karlsruhe
Karlsruhe 
Germany
www.paintexpo.de

PROFINTECH (раз на 2 роки)
Технологія покриття 
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz
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SURFPROTECT (раз на рік)
Захист поверхні 
Expo Silesia Exhibition Centre
Sosnowiec 
Poland
www.exposilesia.pl

SURFEX (SURFACE COATINGS WEEK) (раз на 2 
роки)
Фарба. Виробництво та обладнання 
National Exhibition Centre
Birmingham
UK - United Kingdom 
www.surfex.co.uk

SURFEX (раз на рік)
Технології обробки поверхні
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
surfex.mtp.pl
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Група 33.  
ЕФІРНІ ОЛІЇ ТА РЕЗИНОЇДИ; ПАРФУМЕРНІ, ТУАЛЕТНІ 
ТА КОСМЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

33.01

Олiї ефiрнi недетерпенiзовані (які містять терпени) або детерпенізованi (які не містять терпенів), включа-
ючи конкрети та абсолюти (екстракти квiткових ефірних олій); резиноїди; екстраговані ефiрні олії; концен-
трати ефiрних олiй у жирах, жирних олiях, восках або в інших подібних речовинах, одержанi способом ан-
флеражу або мацерацiї; терпеновi побічні продукти детерпенізації ефiрних олiй; водні дистиляти та воднi 
розчини ефiрних олiй

33.02
Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох 
таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основі запашних речовин, 
якi застосовуються у виробництвi напоїв

33.03
Парфуми (духи) i туалетні води

33.04
Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських пре-
паратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру

33.05
Засоби для догляду за волоссям

33.06
Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, 
що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної 
торгiвлi

33.07

Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, 
препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не 
включенi до iнших товарних позицій; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з 
дезінфекційними властивостями або без них
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС ефірних олій та резиноїдів; парфумерних, туалетних та 
косметичних препаратів за період 2012-2014 років склав €7 млн, зменшувався в середньому на -6% на рік.  Для 
ЄС це становило 0,11% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 33 за згада-
ний період, що склало €6 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 33 (€ млн)

Частка Групи 33 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту  
з України до ЄС Група 33 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 33 (%)

3301  ОЛIЇ ЕФIРНI НЕДЕТЕРПЕНIЗОВАНІ (ЯКІ МІСТЯТЬ ТЕРПЕНИ) АБО ДЕТЕРПЕНІЗОВАНI (ЯКІ НЕ МІСТЯТЬ ТЕРПЕНІВ), ВКЛЮ-
ЧАЮЧИ КОНКРЕТИ ТА АБСОЛЮТИ (ЕКСТРАКТИ КВIТКОВИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ); РЕЗИНОЇДИ; ЕКСТРАГОВАНІ ЕФIРНІ 
ОЛІЇ; КОНЦЕНТРАТИ ЕФIРНИХ ОЛIЙ У ЖИРАХ, ЖИРНИХ ОЛIЯХ, ВОСКАХ АБО В ІНШИХ ПОДІБНИХ РЕЧОВИНАХ, 
ОДЕРЖАНI СПОСОБОМ АНФЛЕРАЖУ АБО МАЦЕРАЦIЇ; ТЕРПЕНОВI ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ДЕТЕРПЕНІЗАЦІЇ ЕФIРНИХ 
ОЛIЙ; ВОДНІ ДИСТИЛЯТИ ТА ВОДНI РОЗЧИНИ ЕФIРНИХ ОЛIЙ

3304  КОСМЕТИЧНI ПРЕПАРАТИ АБО ЗАСОБИ ДЛЯ МАКIЯЖУ ТА ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКIРОЮ, КРIМ ЛIКАРСЬКИХ 
ПРЕПАРАТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ СОНЦЕЗАХИСНІ ПРЕПАРАТИ АБО ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАГАРУ; ЗАСОБИ ДЛЯ МАНIКЮРУ 
ТА ПЕДИКЮРУ

3305  ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ
3307  ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПЕРЕД ГОЛIННЯМ, ПIД ЧАС ГОЛIННЯ АБО ПIСЛЯ ГОЛIННЯ; ДЕЗОДОРАНТИ ДЛЯ 

ТIЛА, ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ВАНН, ДЕПIЛЯТОРИ, IНШI ПАРФУМЕРНI АБО ТУАЛЕТНI I КОСМЕТИЧНI ПРЕ-
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CHAPTER 33: ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY,  
COSMETIC  OR  TOILET PREPARATIONS 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of essential oils and resinoids; perfumery,  cosmetic  or  toilet preparations 
between 2012 and 2014 amounted to €7mn, growing by an average of  ‐6% per annum over the period. This 
represents 0,11% of the EU’s €6bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 33 (€ mn) Share of Chapter 33 in Ukraine’s Exports to EU 
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843Група 33. ЕФІРНІ ОЛІЇ ТА РЕЗИНОЇДИ; ПАРФУМЕРНІ ...

ПАРАТИ, НЕ ВКЛЮЧЕНI ДО IНШИХ ТОВАРНИХ ПОЗИЦІЙ; ДЕЗОДОРАНТИ ДЛЯ ПРИМIЩЕНЬ, АРОМАТИЗОВАНI АБО 
НЕАРОМАТИЗОВАНI, З ДЕЗІНФЕКЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ АБО БЕЗ НИХ

3302  СУМIШI ЗАПАШНИХ РЕЧОВИН ТА СУМIШI (ВКЛЮЧАЮЧИ СПИРТОВI РОЗЧИНИ), ОДЕРЖАНI НА ОСНОВI ОДНIЄЇ АБО 
КIЛЬКОХ ТАКИХ РЕЧОВИН, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЯК ПРОМИСЛОВА СИРОВИНА; IНШI ПРЕПАРАТИ НА ОСНОВІ ЗА-
ПАШНИХ РЕЧОВИН, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ВИРОБНИЦТВI НАПОЇВ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 28 видів продукції Групи 33  (на рівні 6 знаків), що склало  90,6% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

330129 Олiї ефiрнi недетерпенiзовані (які містять терпени) або 
детерпенізованi (які не містять терпенів), включаючи кон-
крети та абсолюти (екстракти квiткових ефірних олій); рези-
ноїди; екстраговані ефiрні олії; концентрати ефiрних олiй у 
жирах, жирних олiях, восках або в інших подібних речовинах, 
одержанi способом анфлеражу або мацерацiї; терпеновi по-
бічні продукти детерпенізації ефiрних олiй; водні дистиляти 
та воднi розчини ефiрних олiй

1 964 905 29,3%

330499 Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати 
для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратів, включаю-
чи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби 
для манiкюру та педикюру

945 633 14,1%

330590 Засоби для догляду за волоссям 664 110 9,9%
330510  Шампунi 510 846 7,6%
330210 Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi 

розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох таких ре-
човин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi 
препарати на основі запашних речовин, якi застосову-
ються у виробництвi напоїв, для використання у харчовiй 
промисловостi або для виробництва напоїв

496 687 7,4%

330190 Олiї ефiрнi недетерпенiзовані (які містять терпени) або 
детерпенізованi (які не містять терпенів), включаючи кон-
крети та абсолюти (екстракти квiткових ефірних олій); рези-
ноїди; екстраговані ефiрні олії; концентрати ефiрних олiй у 
жирах, жирних олiях, восках або в інших подібних речовинах, 
одержанi способом анфлеражу або мацерацiї; терпеновi по-
бічні продукти детерпенізації ефiрних олiй; водні дистиляти 
та воднi розчини ефiрних олiй

364 379 5,4%

330300 Парфуми (духи) i туалетні води 333 017 5,0%
330749 Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння 

або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для при-
готування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi 
i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних 
позицій; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або 
неароматизованi, з дезінфекційними властивостями або без 
них

291 913 4,4%

330430 Засоби для манiкюру або педикюру 269 975 4,0%
330720 Дезодоранти для тiла та протипотовi препарати 228 135 3,4%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 33 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова став-
ка увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

330129 Олiї ефiрнi недетерпенiзовані (які містять терпени) або детерпенізованi (які не містять терпенів), включа-
ючи конкрети та абсолюти (екстракти квiткових ефірних олій); резиноїди; екстраговані ефiрні олії; концен-
трати ефiрних олiй у жирах, жирних олiях, восках або в інших подібних речовинах, одержанi способом ан-
флеражу або мацерацiї; терпеновi побічні продукти детерпенізації ефiрних олiй; водні дистиляти та воднi 
розчини ефiрних олiй

3301 29 11 ---- Недетерпенiзовані Вільна 0 0%
3301 29 31 ---- Детерпенiзовані 2,3% 0 0%
3301 29 41 ---- Недетерпенiзовані Вільна 0 0%

3301 29 71 ----- Герані, ветиверії, жасміну 2,3% 0 0%
3301 29 79 ----- Лаванди або лавандину 2,9% 0 0%
3301 29 91 ----- Іншi 2,3% 0 0%
330190 Олiї ефiрнi недетерпенiзовані (які містять терпени) або детерпенізованi (які не містять терпенів), включа-

ючи конкрети та абсолюти (екстракти квiткових ефірних олій); резиноїди; екстраговані ефiрні олії; концен-
трати ефiрних олiй у жирах, жирних олiях, восках або в інших подібних речовинах, одержанi способом ан-
флеражу або мацерацiї; терпеновi побічні продукти детерпенізації ефiрних олiй; водні дистиляти та воднi 
розчини ефiрних олiй

3301 90 10 -- Терпеновi побічні продукти детерпенiзацiї ефірних олій 2,3% 0 0%

3301 90 21 --- З локрицi та хмелю 3,2% 0 0%
3301 90 30 --- Іншi Вільна 0 0%
3301 90 90 -- Іншi 3% 0 0%
330210 Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох 

таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основі запашних речовин, 
якi застосовуються у виробництвi напоїв, для використання у харчовiй промисловостi або для виробни-
цтва напоїв

3302 10 10 ---- Із вмістом більш як 0,5 об.% спирту 17,3 MIN 1 
€/% об/гл

0 0%

3302 10 21 ----- Без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози 
або крохмалю, або із вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних 
жирiв, менш як 5 мас.% цукрози або iзоглюкози, менш як 5 
мас.% глюкози або крохмалю

12,8% 0 0%

3302 10 29 ----- Іншi 9 + EA ТК 0 або 9 + EA 
3301 10 40 --- Іншi Вільна 0 0%
3301 10 90 -- Для використання у харчовiй промисловостi Вільна 0 0%
330300 Парфуми (духи) i туалетні води
3303 00 10 - Парфуми (духи) Вільна 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова став-
ка увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

3303 00 90 - Туалетні води Вільна 0 0%
330430 Засоби для манiкюру або педикюру Вільна 0 0%
330499 Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати 

для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратів, включаю-
чи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби 
для манiкюру та педикюру

Вільна 0 0%

330510 Шампунi Вільна 0 0%
330590 Засоби для догляду за волоссям:
3305 90 10 -- Лосьйони для волосся Вільна 0 0%
3305 90 30 -- Іншi Вільна 0 0%
330720 Дезодоранти для тiла та протипотовi препарати 6,5% 0 0%
330749 Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння 

або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для при-
готування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi 
i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних 
позицій; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або 
неароматизованi, з дезінфекційними властивостями або без 
них

6,5% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 33. 

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК

Оброблена продукція з цукру 3302 10 (29) 
2 000 тонн/рік
з поступовим збільшенням протягом 5 років
до 3 000 тонн/рік

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе вико-
ристання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від 
виробника;

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 33. 
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Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матері-
алів іншого походження, які набувають статусу товарів, що 
походять з певної країни 

3301 Ефірні олії (безтерпенові або 
ні), у тому числі тверді квіткові 
екстракти та абсолю; резино-
їди; витяги з природних смол; 
концентрати ефірних олій з 
жирів, жирних олій, воску і тому 
подібного, що отримані за до-
помогою анфлеражного методу 
чи мацерації; побічні продукти 
процесів видалення терпенів з 
ефірних олій; водяні дистиляти і 
водяні розчини ефірних олій 

Виробництво з матеріалів будь-
якого заголовку, у тому числі з 
матеріалів іншої «групи» 11 да-
ного заголовку. Проте можливе 
використання матеріалів тієї ж 
групи, за умови, що їхня загаль-
на ціна не перевищує 20 % ціни 
товару від виробника 

Виробництво, у якому ціна усіх 
матеріалів не перевищує 40 % 
ціни товару від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 33 : Ефірні олії та 
резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні препарати при експорті в Європейський Союз.32

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. CІTES - Захист загрожених видів

3. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази

4. Ринкові та безпекові вимоги до косметичної продукції

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).

32  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 
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the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.
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У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

3. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази
Відповідно до постанови – Regulatіon (EC) No 842/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-161 
14/06/2006) (CELEX 32006R0842), ринкування в ЄС продукції та обладнання, що містить фтористі парникові гази, 
перелічені в Додатку ІІ, заборонено, починаючи від  дати, зазначеної в Додатку.

Законодавство

fluorіnated greenhouse gases (OJ L-161 14/06/2006) (CELEX 32006R0842)

4. Ринкові та безпекові вимоги до косметичної продукції
Вимоги до косметичної продукції на ринку ЄС стосуються складу, пакування, етикетування та інформації. Ці ви-
моги реалізуються шляхом запровадження відповідальності виробника або імпортера за продукцію, обов’язку 
сповіщення за першого ввезення та ринкового нагляду.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Косметичні товари можна продавати тільки за умови, що на косметичному контейнері та пакуванні, міститься така 
інформація, виконана незмивним, розбірливим і добре видимим шрифтом:

-
користати до». Це не обов’язково для продуктів з мінімальним терміном придатності понад 30 місяців, на яких 
має бути позначений період, після відкриття, протягом якого продукт можна використовувати без ризику для 
споживача. Цю інформацію слід позначити символом, поданим у пункті 2 Додатку VІІ, який передує зазначенню 
періоду.

цю інформацію можна розмістити тільки на вторинній упаковці.
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Заборонені косметичні продукти, які містять деякі речовини, а саме:
-

вмисна наявність невеликої кількості цих речовин, через домішки у природних або синтетичних інгредієнтах, 
потрапляння в процесах виробництва, зберігання чи з упаковки, якщо це технічно неминуче за дотримання на-
лежної виробничої практики (GМР), і за умови, що їх наявність не шкодить здоров’ю людини);

обмежень.

Перш, ніж виходити на ринок ЄС з імпортованою косметичною продукцією, відповідальна особа повинна пові-
домити Європейській Комісії через сайт порталу ЄС для нотифікації косметичної продукції (EU Cosmetіc Products 
Notіfіcatіon Portal, CPNP) таку інформацію:

-
ви впливу ;

-
них, як канцерогени, мутагени чи токсичні для репродуктивних функцій (CMR), категорії 1A або 1B у роз-
ділі 3 Додатку VІ до постанови: Regulatіon (EC) No 1272/2008 of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-353 31/12/2008) (CELEX 32008R1272); 

Законодавство

products (OJ L-342 22/12/2009) (CELEX 32009R1223)

claіms used іn relatіon to cosmetіc products (OJ L-190 11/07/2013) (CELEX 32013R0655)

іngredіents employed іn cosmetіc products (OJ L-132 01/06/1996) (CELEX 31996D0335)

of laws, regulatіons and admіnіstratіve provіsіons relatіng to the applіcatіon of the prіncіples of good laboratory 
practіce and the verіfіcation of theіr applіcatіons for tests on chemіcal substances (OJ L-50 20/02/2004) (CELEX 
32004L0010)

(EC) No 1223/2009 of the European Parlіament and of the Councіl on cosmetіc products (OJ L-315 26/11/2013) 
(CELEX 32013D0674
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of European Candle Makers  (EACM)
Європейська Асоціація виробників свічок 
142, Avenue Jules Bordet
1140 Brussels
Belgium
+32 2 761 1654
+32 2 761 1699
www.europecandles.org

Cosmetics Europe - The Personal Care Association
Європейська Асоціація косметики
Avenue Herrmann Debroux 40
B-1160 Auderghem
Brussels
Belgium
+32 2 227 66 10
+32 2 227 66 27
www.cosmeticseurope.eu

European Oleochemicals and Allied Products Group 
(APAG)
Європейська Асоціація олеохімічної промисловості і 
суміжних продуктів 
Av. E. Van Nieuwenhuyse 4 / box 1
B - 1160 Brussels
Belgium
 +32 2 676 73 47
www.apag.org

European Chemical Industry Council (CEFIC)
Європейська Рада хімічної промисловості
Cefic - Avenue E. van Nieuwenhuyse, 
4 box 1 - 1160 Brussels - Belgium
+ 32 2 676 72 11 
+ 32 2 676 73 00
www.cefic.org

European Federation of Essential Oils ( EFEO )
Європейська Федерація ефірних олій
Sonninstrasse 28
20097 Hamburg, 
Germany
+49-40-23 60 16 34
www.efeo-org.org

European Federation for Cosmetic Ingredients 
(EFfCI)
Європейська Федерація косметичних інгредієнтів
EFfCI Head Office
489 avenue Louise
1040 Brussels
Belgium
+49 69 25.56.13.41
+49 69 25.56.13.42
www.effci.com

European Flavour Association  (EFFA)
Європейська Асоціація ароматів
Avenue des Arts, 6
B - 1210 Brussels
+32 2 214 20 40
+32 2 230 02 65
www.effa.eu

International Association for Soaps, Detergents 
and Maintenance Products (A.I.S.E.)
Міжнародна Асоціація виробників мила
Avenue Herrmann Debroux 15A
1160 Brussels 
Belgium
+ 32 (0)2 679 62 60
www.aise.eu

International Fragrance Association (IFRA)
Міжнародна Асоціація ароматів
Avenue des Arts 6
1210 Brussels
Belgium
+32 (0)2 214 20 60
+32 (0)2 214 20 69
www.ifraorg.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

COSMETICA HANNOVER (раз на рік)
Косметика
Deutsche Messe Hannover
Hannover 
Germany
www.cosmetica.de

COSMETICA Stuttgart (раз на рік)
Косметика
New Stuttgart Trade Fair Centre 
Stuttgart 
Germany
www.cosmetica.de

CINDERELLA (раз на рік)
Косметика, парфумерія, перукарське мистецтво, 
білизна.
Lithuanian Exhibition Centre (Litexpo)
Lithuania
Vilnius
www.litexpo.lt

COSMETICS BEAUTY HAIR (раз на рік)
Косметика
Romexpo
Bucuresti
Romania
www.romexpo.ro

CREATIVE BEAUTY PARIS (раз на рік)
Все для краси
Paris Expo Porte de Versailles
Paris  
France
www.creative-paris.com

COSMEETING (раз на рік)
Все для краси
Paris Expo Porte de Versailles
Paris
France
www.beyondbeautyparis.com

FOOD-ING INTERNATIONAL (раз на рік)
Продукти харчування і напої, інгредієнти для 
галузей харчової промисловості, алкогольних та 
безалкогольних напоїв 
Bologna Exhibition Centre
Bologna
Italy
www.fooding.pro

FI EUROPE & NI (раз на 2 роки)
Інгредієнти для харчової промисловості
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.figlobal.com

Hair & Beauty (раз на рік)
Все для краси волосся 
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt / Main, 
Germany
hair-beauty.messefrankfurt.com

HEALTH INGREDIENTS EUROPE (раз на 2 роки)
Інгредієнти для здоров’я
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany 
www.rai.nl

INTERBEAUTY (2 рази на рік)
Все для краси волосся 
Bratislava Exhibition Ground
Bratislava 
Slovakia 
www.incheba.sk

In-Cosmetics (раз на рік)
Інгредієнти для косметики і туалетних речей
Fira Barcelona
Spain
Barcelona
www.firabarcelona.com

NATURAL INGREDIENTS (раз на 2 роки)
Натуральні інгредієнти ,  виробництво 
напівфабрикатів та готової продукції
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany
www.figlobal.com

SIPEC (раз на 2 роки)
Фармацептика, косметика
Parc des expositions d’Orléans
Orléans 
France
www.sipec.net
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WORLD OF BEAUTY & SPA
PVA EXPO PRAHA (раз на рік)
Косметика, перукарське мистецтво та здоровий 
спосіб життя
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Praha 
Czech Republic
www.beautyexpo.cz
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Група 34.  
МИЛО, ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ, 
МИЙНІ ЗАСОБИ, МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВОСКИ 
ШТУЧНІ ТА  ГОТОВІ , СУМІШІ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ АБО 
ПОЛІРУВАННЯ, СВІЧКИ ТА АНАЛОГІЧНІ ВИРОБИ, ПАСТИ 
ДЛЯ ЛІПЛЕННЯ, ПЛАСТИЛІН, «СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ВІСК» 
І СУМІШІ  НА ОСНОВІ ГІПСУ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

34.01

Мило; поверхнево-активнi органічні речовини та мийні засоби, якi застосовуються як мило, у формі 
брускiв, брикетiв або фiгурних формованих виробiв з вмiстом або без вмiсту мила; поверхнево-активні ор-
ганічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему, розфасовані для роздрібної тор-
гівлі, які містять або не містять мило; папiр, вата, повсть, фетр та нетканi матерiали, просоченi або покриті 
(частково або повністю) милом чи детергентом

34.02 
Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, 
миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення із вмiстом або без вмiсту мила (крiм за-
собів, включених до товарної позицiї 3401)

34.03 

Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсiї для рiзальних iнструментiв, засо-
би для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби 
та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовлені на основi мастильних матерiалiв), а 
також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, ху-
тра та iнших матерiалiв, крім засобів, що мiстять як основний компонент 70 мас.% або бiльше нафти або 
нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв

34.04 Воски штучнi та готові воски

34.05 

Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузо-
вами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому 
числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими 
речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404

34.06 Свiчки будь-які (парафiновi, стеариновi, сальнi, восковi, прості та фігурні) та аналогiчнi вироби

34.07  

Пасти для лiплення, пластилін, включаючи тi, що виготовляються для дитячих розваг; препарати, якi на-
зивають “стоматологiчними восками”, або сумiшi для одержання злiпкiв зубiв, розфасованi у наборах, в 
упаковках для роздрiбної торгiвлi або у виглядi плиток, пiдковок, брускiв тощо; інші препарати для стома-
толоігії, виготовлені на основі гіпсу (кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію)



856 МАКРОПЕДІЯ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС мила, поверхнево-активних органічних речовин, мий-
них засобів, мастильних матеріалів, воску штучного та  готового , суміші для чищення або полірування, свічок 
та аналогічних виробів, паст для ліплення, пластиліну, «стоматологічного віску» і суміші  на основі гіпсу для сто-
матології за період 2012-2014 років склав €11 млн, зростаючи в середньому на 13% на рік.  Для ЄС це станови-
ло 0,52% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 34 за згаданий період, що 
склало €2 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 34 (€ млн)

Частка Групи 34 в експорті 
з України до ЄС (%)

 Основні статті експорту з 
України до ЄС Група 34 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 34 (%)

3401  МИЛО; ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНI ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ ТА МИЙНІ ЗАСОБИ, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЯК МИЛО, У ФОР-
МІ БРУСКIВ, БРИКЕТIВ АБО ФIГУРНИХ ФОРМОВАНИХ ВИРОБIВ З ВМIСТОМ АБО БЕЗ ВМIСТУ МИЛА; ПОВЕРХНЕВО-
АКТИВНІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ МИТТЯ ШКІРИ У ВИГЛЯДІ РІДИНИ АБО КРЕМУ, РОЗФАСОВАНІ ДЛЯ 
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ, ЯКІ МІСТЯТЬ АБО НЕ МІСТЯТЬ МИЛО; ПАПIР, ВАТА, ПОВСТЬ, ФЕТР ТА НЕТКАНI МАТЕРIАЛИ, 
ПРОСОЧЕНI АБО ПОКРИТІ (ЧАСТКОВО АБО ПОВНІСТЮ) МИЛОМ ЧИ ДЕТЕРГЕНТОМ
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CHAPTER 34: Soap, organic surface active agents, washing preparations, 
lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or 
scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, “dental 
waxes” and dental preparations with a basis of plaster. 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of Soap, organic surface‐active agents, washing preparations, lubricating 
preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, 
modelling pastes, “dental waxes” and dental preparations with a basis of plaster between 2012 and 2014 amounted 
to €11mn, growing by an average of  13% per annum over the period. This represents 0,52% of the EU’s €2bn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 34 (€ mn) Share of Chapter 34 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 34 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 34 (%) 
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9,10%

27 ЕНЕРГЕТИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ…

8,16%

85 ЕЛЕКТРИЧНІ 
МАШИНИ…

6,65%

34 МИЛО, МИЙНІ 
ЗАСОБИ...

0,08%
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CHAPTER 34: Soap, organic surface active agents, washing preparations, 
lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or 
scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, “dental 
waxes” and dental preparations with a basis of plaster. 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of Soap, organic surface‐active agents, washing preparations, lubricating 
preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, 
modelling pastes, “dental waxes” and dental preparations with a basis of plaster between 2012 and 2014 amounted 
to €11mn, growing by an average of  13% per annum over the period. This represents 0,52% of the EU’s €2bn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 34 (€ mn) Share of Chapter 34 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 34 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 34 (%) 
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85 ELECTRICAL MACHINERY AND 
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6,65%

34 SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS,  
WASHING  PREPARATIONS,  LUBRICATING  

PREPARATIONS,  ARTIFICIAL WAXES,  PREPARED  
WAXES,  POLISHING  OR  SCOURING  

PREPARATIONS,   CANDLES   AND   SIMILAR  
ARTICLES, MODELLING  PASTES,  ‘DENTAL  

WAXES’  AND  DENTAL 
0,08%
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3401 SOAP; ORGANIC SURFACE‐ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORM OF BARS, CAKES, MOULDED 
PIECES OR SHAPES, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP; ORGANIC SURFACE‐ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR WASHING 
THE SKIN, IN THE FORM OF LIQUID OR CREAM AND PUT UP FOR RETAIL SALE, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP; PAPER, 
WADDING, FELT AND NONWOVENS, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SOAP OR DETERGENT 
3402 ORGANIC SURFACE‐ACTIVE AGENTS (EXCL. SOAP); SURFACE‐ACTIVE PREPARATIONS, WASHING PREPARATIONS, INCL. AUXILIARY 
WASHING PREPARATIONS, AND CLEANING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP (EXCL. THOSE OF HEADING 3401) 
3406 CANDLES AND THE LIKE 
3405 SHOE POLISH, FURNITURE WAX AND FLOOR WAXES, POLISHES AND CREAMS FOR COACHWORK, GLASS OR METAL, SCOURING 
PASTES AND POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PAPER, WADDING, FELT, NONWOVENS, 
SPONGE PLASTICS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
(EXCL. ARTIFICIAL AND PREPARED WAXES OF HEADING 3404) 
3403 LUBRICANT PREPARATIONS, INCL. CUTTING‐OIL PREPARATIONS, BOLT OR NUT RELEASE PREPARATIONS, ANTI‐RUST OR ANTI‐
CORROSION PREPARATIONS AND MOULD‐RELEASE PREPARATIONS BASED ON LUBRICANTS; TEXTILE LUBRICANT PREPARATIONS AND 
PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE OIL OR GREASE TREATMENT OF TEXTILE MATERIALS, LEATHER, FURSKINS OR OTHER 
MATERIALS (EXCL. PREPARATIONS CONTAINING, AS BASIC CONSTITUENTS, >= 70% PETROLEUM OIL OR BITUMINOUS MINERAL OIL BY 
WEIGHT) 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 34  

Ukraine exports 25 products of Chapter 34 at a 6 digit customs code level. The following top 10 products represent 
97,9% of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

340111  SOAP AND ORGANIC SURFACE‐ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS, IN 
THE FORM OF BARS, CAKES, MOULDED PIECES OR SHAPES, AND PAPER, 
WADDING, FELT AND NONWOVENS, IMPREGNATED, COATED OR COVERED 
WITH SOAP OR DETERGENT, FOR TOILET USE, INCL. MEDICATED PRODUCTS 
 

3 693 569  32,95% 

340600  CANDLES AND THE LIKE 
 

2 719 776  24,26% 

340213  NON‐IONIC ORGANIC SURFACE‐ACTIVE AGENTS, WHETHER OR NOT PUT 
UP FOR RETAIL SALE (EXCL. SOAP) 

1 683 662  15,02% 

340220  SURFACE‐ACTIVE PREPARATIONS, WASHING PREPARATIONS, AUXILIARY 
WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS PUT UP FOR 
RETAIL SALE (EXCL. ORGANIC SURFACE‐ACTIVE AGENTS, SOAP AND 
ORGANIC SURFACE‐ACTIVE PREPARATIONS IN THE FORM OF BARS, CAKES, 
MOULDED PIECES OR SHAPES, AND PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR 
WASHING THE SKIN IN THE FORM OF LIQUID OR CREAM) 
 

1 497 742  13,36% 

340540  SCOURING PASTES AND POWDERS AND OTHER SCOURING PREPARATIONS, 
WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PAPER, WADDING, FELT, NONWOVENS, 

664 080  5,92% 

ІНШІ
1,96%

3401 
МИЛО…
35,77%

3402 ОРГАНIЧНI 
РЕЧОВИНИ..

30,16% 3406 СВIЧКИ 
БУДЬ-ЯКІ
24,26%

3405 ВАКСИ 
ТА КРЕМИ…

6,15%

3403 
МАСТИЛЬНІ 

МАТЕРІАЛИ…
1,70%

ІНШІ
23,49%

ЧЕХІЯ
28,61%

НІМЕЧЧИНА
15,46%

ІТАЛІЯ
14,43%

ВЕЛИКА 
БРИТАНІЯ

9,04%НІДЕРЛАНДИ
8,96%
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3402     ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНI ОРГАНIЧНI РЕЧОВИНИ (КРIМ МИЛА); ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНI ПРЕПАРАТИ, ЗАСОБИ ДЛЯ 
ПРАННЯ, МИТТЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ДОПОМIЖНI МИЙНI ЗАСОБИ) ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ІЗ ВМIСТОМ АБО БЕЗ 
ВМIСТУ МИЛА (КРIМ ЗАСОБІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 3401)

3406  СВIЧКИ БУДЬ-ЯКІ (ПАРАФIНОВI, СТЕАРИНОВI, САЛЬНI, ВОСКОВI, ПРОСТІ ТА ФІГУРНІ) ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ
3405  ВАКСИ ТА КРЕМИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ВЗУТТЯ, МАСТИКИ, ПОЛIРУВАЛЬНI ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА МЕБЛЯМИ, 

ПIДЛОГОЮ, КУЗОВАМИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, СКЛОМ АБО МЕТАЛОМ, ПАСТИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ, ПОРОШКИ ТА 
АНАЛОГIЧНI ЗАСОБИ (У ТОМУ ЧИСЛI ПАПIР, ВАТА, ПОВСТЬ, ФЕТР, НЕТКАНI МАТЕРIАЛИ, ПЛАСТМАСИ АБО ГУМА 
ПОРИСТА, ПРОСОЧЕНI АБО ВКРИТI ЦИМИ РЕЧОВИНАМИ), ЗА ВИНЯТКОМ ВОСКIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 3404

3403  МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (ВКЛЮЧАЮЧИ МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ ЕМУЛЬСIЇ ДЛЯ РIЗАЛЬНИХ IНСТРУМЕНТIВ, 
ЗАСОБИ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ ВИГВИНЧУВАННЯ БОЛТIВ АБО ГАЙОК, ЗАСОБИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ IРЖI АБО 
АНТИКОРОЗIЙНI ЗАСОБИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ ВИДАЛЕННЯ З ФОРМ ВИРОБIВ, ВИГОТОВЛЕНІ НА ОСНОВI 
МАСТИЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ), А ТАКОЖ ЗАСОБИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ МАСЛЯНОЇ АБО ЖИРОВОЇ ОБРОБ-
КИ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ШКIРИ, ХУТРА ТА IНШИХ МАТЕРIАЛIВ, КРІМ ЗАСОБІВ, ЩО МIСТЯТЬ ЯК ОСНОВНИЙ 
КОМПОНЕНТ 70 МАС.% АБО БIЛЬШЕ НАФТИ АБО НАФТОПРОДУКТIВ, ОДЕРЖАНИХ З БIТУМIНОЗНИХ МIНЕРАЛIВ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 25 видів продукції Групи 34  (на рівні 6 знаків), що склало  97,9% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

340111 Мило туалетне (включаючи лікувальне) 3 693 569 32,95%

340600 Свiчки будь-які (парафiновi, стеариновi, сальнi, восковi, 
прості та фігурні) та аналогiчнi вироби 

2 719 776 24,26%

340213 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); 
поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття 
(включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чи-
щення із вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобів, вклю-
чених до товарної позицiї 3401), неiоногеннi

1 683 662 15,02%

340220 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); 
поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття 
(включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чи-
щення із вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобів, вклю-
чених до товарної позицiї 3401), Засоби, розфасованi для 
роздрiбної торгiвлi

1 497 742 13,36%

340540 Пасти, порошки та iншi засоби для чищення 664 080 5,92%
340290 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); 

поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття 
(включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чи-
щення із вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобів, вклю-
чених до товарної позицiї 3401)

164 059 1,46%

340420 Воски штучнi та готові воски:, зполiетиленглiколю (полі-
оксіетилену)

159 577 1,42%

340130 Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для 
миття шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані 
для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило

151 420 1,35%
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Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

340119 Мило; поверхнево-активнi органічні речовини та мийні 
засоби, якi застосовуються як мило, у формі брускiв, 
брикетiв або фiгурних формованих виробiв з вмiстом 
або без вмiсту мила; поверхнево-активні органічні ре-
човини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 
крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять 
або не містять мило; папiр, вата, повсть, фетр та нетканi 
матерiали, просоченi або покриті (частково або повністю) 
милом чи детергентом

120 966 1,08%

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджу-
вальні емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для 
полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби 
для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби 
для полегшення видалення з форм виробiв, виготов-
лені на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, 
які використовують для масляної або жирової обробки 
текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, 
крім засобів, що мiстять як основний компонент 70 мас.% 
або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з 
бiтумiнозних мiнералiв

115 108 1,03%

ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 34 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

340111 Мило туалетне (включаючи лікувальне) Вільна 0 0%
340119 Мило; поверхнево-активнi органічні речовини та мийні засоби, якi 

застосовуються як мило, у формі брускiв, брикетiв або фiгурних 
формованих виробiв з вмiстом або без вмiсту мила; поверхнево-
активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді 
рідини або крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять 
або не містять мило; папiр, вата, повсть, фетр та нетканi матерiали, 
просоченi або покриті (частково або повністю) милом чи детер-
гентом

Вільна 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

340130 -Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття 
шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної 
торгівлі, які містять або не містять мило

4% 0 0%

340213 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-
активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи 
допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення із вмiстом або без 
вмiсту мила (крiм засобів, включених до товарної позицiї 3401), 
неiоногеннi

4% 0 0%

340220 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, 
миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення із вмiстом або без вмiсту мила (крiм за-
собів, включених до товарної позицiї 3401), Засоби, розфасованi для роздрiбної торгiвлi

3402 20 20 -- Поверхнево-активнi засоби 4% 0 0%
3402 20 90 -- Мийнi засоби та засоби для чищення 4% 0 0%

340290 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, 
миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення із вмiстом або без вмiсту мила (крiм за-
собів, включених до товарної позицiї 3401)

3402 90 10 -- Поверхнево-активнi засоби 4% 0 0%
3402 90 90 -- Мийні засоби та засоби для чищення 4% 0 0%
340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсiї для рiзальних iнструментiв, засо-

би для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби 
та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовлені на основi мастильних матерiалiв), а 
також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, ху-
тра та iнших матерiалiв, крім засобів, що мiстять як основний компонент 70 мас.% або бiльше нафти або 
нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв

3403 19 10 --- Із вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одер-
жаних із бiтумiнозних мiнералiв, якi не є основними компонента-
ми

6,5% 0 0%

3403 19 91 ---- Засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних 
засобiв

4,6% 0 0%

3403 19 99 ---- Іншi 4,6% 0 0%
340420 Воски штучнi та готові воски:, зполiетиленглiколю (поліоксіетиле-

ну)
Вільна 0 0%

340540 - Пасти, порошки та iншi засоби для чищення Вільна 0 0%

340600 Свiчки будь-які (парафiновi, стеариновi, сальнi, восковi, прості та фігурні) та аналогiчнi вироби
3406 00 11 -- Простi, неароматизованi Вільна 0 0%
3406 00 19 -- Іншi Вільна 0 0%
3406 00 90 - Іншi Вільна 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе вико-
ристання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від 
виробника;

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 34. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для ма-
теріалів іншого походження, які набувають статусу това-
рів, що походять з певної країни 

Окремі товарні коди по-
зиції 3403 

Змащувальні засоби, що міс-
тять менше 70 мас.% нафти 
або нафтопродуктів, одержа-
них з бітумінозних мінералів 

Процедури з очищення та 
/або більш спеціальна(і) 
процедура(и)12 
або 
Інші операції, у яких усі матері-
али класифікуються за іншим 
заголовком ніж той, що ви-
користано для даного товару. 
Проте можливе використання 
матеріалів того ж заголовку, за 
умови, що їхня загальна ціна 
не перевищує 50 % ціни това-
ру від виробника 

3404 Штучний та оброблений віск: 
- На основі керосину, нафто-
вого парафіну, воску з бітум-
них матеріалів, сирового та 
лускатого парафінів
- Інші

Виробництво з матеріалів 
будь-якого заголовку, окрім 
матеріалів даного товару. 
Проте можливе використання 
матеріалів того ж заголовку, за 
умови, що їхня загальна ціна 
не перевищує 50 % ціни това-
ру від виробника
Вироблено з матеріалів будь-
якого заголовку, окрім: 
- гідрогенізовані олії, що ма-
ють характер восків заголовка 
1516,
- жирних кислот, хімічно не 
визначених, або промислових 
жирних спиртів, що мають ха-
рактер восків заголовка 3823
і
- матеріалів заголовка 3404
Проте можливе використання 
даних матеріалів, за умови, 
що їхня загальна ціна не пере-
вищує 20 % ціни товару від 
виробника

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не перевищує 
40 % ціни товару від вироб-
ника
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 34 : Мило, поверх-
нево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, воски штучні та  готові , суміші для чищен-
ня або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, «стоматологічний віск» і суміші  
на основі гіпсу для стоматології, при експорті в Європейський Союз.33

1. Загальна безпечність продукції

2. Вимоги до імпорту активних фармацевтичних речовин

3. Контроль за торгівлею небезпечними хімічними речовинами

4. Ринкові та безпекові вимоги до косметичної продукції

5. Вимоги до імпорту лікарських препаратів для людини

6. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази

7. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

8. Ринкові вимоги до мийних засобів

1. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

33  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

2. Вимоги до імпорту активних фармацевтичних речовин
Активні речовини, призначені на сировину для виробництва лікарських засобів, можуть імпортувати тільки за-
реєстровані дозволені оператори в державі-члені, що імпортує. Для того, щоб отримати дозвіл, оператори по-
винні задовольняти, принаймні, такі вимоги:

місце, де їх виготовлятимуть і / або контролюватимуть;

зберігання цих продуктів;

-
циплін: фармакологія, медицина, ветеринарія, хімія, фармацевтична хімія та технології або біологія.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Активні речовини можна імпортувати тільки за умови, що:

засвідчує, що законодавчі положення, застосовні до виробництва активних речовин, призначених для експорту 
в ЄС, а також інспекція об’єктів і забезпечення виконання застосовних положень, забезпечують рівень охорони 
здоров’я еквівалентний передбаченому законодавством ЄС.

Законодавство

code relatіng to medіcіnal products for human use (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0083)

code relatіng to veterіnary medіcіnal products (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0082)

pharmacovіgіlance actіvіtіes provіded for іn Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of 
the Councіl and Dіrectіve 2001/83/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-159 20/06/2012) 
(CELEX 32012R0520)

3. Контроль за торгівлею небезпечними хімічними речовинами
Імпорт деяких небезпечних хімічних речовин в Європейський Союз заборонений або суворо обмежений і підпо-
рядкований заходам контролю, визначеним у постанові: Regulatіon (EU) No 649/2012 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-201 27/07/2012) (CELEX 32012R0649). Ця постанова реалізує Роттердамську конвенцію 
про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин і пестици-
дів у міжнародній торгівлі заради захисту людського здоров’я і довкілля від потенційної шкоди та сприяння зва-
женому використанню таких речовин з огляду на довкілля.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є дві базові процедури для імпортування:
a)  Процедура попередньої обгґрунтованої згоди 

Експорт деяких пестицидів і промислових хімікатів, які були заборонені або суворо обмежені з міркувань охорони 
здоров’я або екологічних причин, можна здійснювати тільки за явної попередньої обґрунтованої згоди країни, що 

імпортує.
Країна-імпортер може вирішити дозволити постачання чи ні, або погодитися на імпорт цих товарів тільки за певних 
умов.

b)  Процедура нотифікації
Перш, ніж хімікати стають предметом процедури попередньої обґрунтованої згоди, уповноважений національний 
орган країни, яка планує експортувати заборонену чи суворо обмежену для використання на її території хімічну речо-
вину, повинен поінформувати, до першого постачання і надалі щорічно, уповноважений національний орган країни-
імпортера, що такий експорт буде здійснюватися (процедура нотифікації).

Європейське агентство хімікатів (European Chemіcals Agency, ЕСНА) слугує загальним національний органом для ЄС 
для всіх адміністративних функцій Конвенції: воно відправляє і отримує повідомлення про експорт з третіх країн, 

ухвалює рішення про імпорт в ЄС і подає нотифікації про попередню обґрунтовану згоду.

У Додатку І до постанови зазначені:

промислові хімікати), або до однієї з підкатегорій ЄС (тобто пестициди, як засоби захисту рослин, біоци-
ди, промислові хімікати для професіоналів та для загального вжитку).

-
повідно до Роттердамської конвенції.

Законодавство

export and іmport of hazardous chemіcals (OJ L-201 27/07/2012) (CELEX 32012R0649)

of the Rotterdam Conventіon on the Prіor Іnformed Consent Procedure for certaіn hazardous chemіcals and 
pestіcіdes іn іnternatіonal trade (OJ L-299 28/10/2006) (CELEX 32006D0730)

No 689/2008 – Publіcatіon made іn accordance wіth Artіcle 23 of Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European 
Parlіament and of the Councіl of 17 June 2008 concernіng the export and іmport of dangerous chemіcals (OJ 
C-65 01/03/2011)

chemіcals pursuant to Councіl Regulatіon (EEC) No 2455/92 concernіng the export and іmport of certaіn 
dangerous chemіcals (OJ L-275 27/10/2000) (CELEX 32000D0657)

to Councіl Regulatіon (EEC) No 2455/92 concernіng the export and іmport of certaіn dangerous chemіcals and 
amendіng Decіsіon 2000/657/EC (OJ L-318 04/12/2001) (CELEX 32001D0852)

pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng 
Decіsіons 2000/657/EC and 2001/852/EC (OJ L-174 12/07/2003) (CELEX 32003D0508)

– Commіssіon Decіsіon 2004/382/EC of 26 Aprіl 2004 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-144 
30/04/2004)  (CELEX 32004D0382)

– Commіssіon Decіsіon 2005/416/EC of 19 May 2005 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl 
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and amendіng Decіsіons 2000/657/EC, 2001/852/EC and 2003/508/EC (OJ L-147 10/06/2005) (CELEX 
32005D0416)

– Commіssіon Decіsіon 2005/814/EC of 18 November 2005 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl and 
amendіng Decіsіon 2000/657/EC (OJ L-304 23/11/2005) (CELEX 32005D0814)

– Commіssіon Decіsіon 2009/875/EC of 30 November 2009 adoptіng Communіty іmport decіsіons  for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-315 
02/12/2009) (CELEX 32009D0875)

– Commіssіon Decіsіon 2009/966/EC of 30 November 2009 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European Parlіament and of the Councіl and 
amendіng Commіssіon Decіsіons 2000/657/EC, 2001/852/EC, 2003/508/EC, 2004/382/EC and 2005/416/ EC 
(OJ L-341 22/12/2009) (CELEX 32009D0966)

– Councіl Decіsіon 2011/162/EU of 14 March 2011 establіshіng the posіtіon to be taken by the European 
Unіon wіthіn the fіfth meetіng of the Conference of the Partіes of the Rotterdam Conventіon as regards the 
amendments to Annex ІІІ to the Rotterdam Conventіon on the Prіor Іnformed Consent Procedure for certaіn 
hazardous chemіcals and pestіcіdes іn іnternatіonal trade (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0162)

– Commіssіon Іmplementіng Decіsіon 2012/C 177/05 of 15 June 2012 adoptіng Unіon іmport decіsіons for 
certaіn chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ C-177 20/06/2012) (CELEX 32012D0620(01))

4. Ринкові та безпекові вимоги до косметичної продукції
Вимоги до косметичної продукції на ринку ЄС стосуються складу, пакування, етикетування та інформації. Ці ви-
моги реалізуються шляхом запровадження відповідальності виробника або імпортера за продукцію, обов’язку 
сповіщення за першого ввезення та ринкового нагляду.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Косметичні товари можна продавати тільки за умови, що на косметичному контейнері та пакуванні, міститься така 
інформація, виконана незмивним, розбірливим і добре видимим шрифтом:

-
користати до». Це не обов’язково для продуктів з мінімальним терміном придатності понад 30 місяців, на яких 
має бути позначений період, після відкриття, протягом якого продукт можна використовувати без ризику для 
споживача. Цю інформацію слід позначити символом, поданим у пункті 2 Додатку VІІ, який передує зазначенню 
періоду.

цю інформацію можна розмістити тільки на вторинній упаковці.

Заборонені косметичні продукти, які містять деякі речовини, а саме:
-

вмисна наявність невеликої кількості цих речовин, через домішки у природних або синтетичних інгредієнтах, 
потрапляння в процесах виробництва, зберігання чи з упаковки, якщо це технічно неминуче за дотримання на-
лежної виробничої практики (GМР), і за умови, що їх наявність не шкодить здоров’ю людини);

обмежень.

Перш, ніж виходити на ринок ЄС з імпортованою косметичною продукцією, відповідальна особа повинна пові-
домити Європейській Комісії через сайт порталу ЄС для нотифікації косметичної продукції (EU Cosmetіc Products 
Notіfіcatіon Portal, CPNP) таку інформацію:
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-
ви впливу ;

-
них, як канцерогени, мутагени чи токсичні для репродуктивних функцій (CMR), категорії 1A або 1B у роз-
ділі 3 Додатку VІ до постанови: Regulatіon (EC) No 1272/2008 of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-353 31/12/2008) (CELEX 32008R1272); 

Законодавство

products (OJ L-342 22/12/2009) (CELEX 32009R1223)

claіms used іn relatіon to cosmetіc products (OJ L-190 11/07/2013) (CELEX 32013R0655)

іngredіents employed іn cosmetіc products (OJ L-132 01/06/1996) (CELEX 31996D0335)

of laws, regulatіons and admіnіstratіve provіsіons relatіng to the applіcatіon of the prіncіples of good laboratory 
practіce and the verіfіcation of theіr applіcatіons for tests on chemіcal substances (OJ L-50 20/02/2004) (CELEX 
32004L0010)

(EC) No 1223/2009 of the European Parlіament and of the Councіl on cosmetіc products (OJ L-315 26/11/2013) 
(CELEX 32013D0674

5. Вимоги до імпорту лікарських препаратів для людини
Імпорт в ЄС цієї продукції підлягає вимогам щодо охорони здоров’я:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Щоб захистити здоров’я населення в ЄС, імпорт лікарських засобів підлягає таким вимогам:
1. Дозвіл на імпортування
2. Дозвіл на ринкування
3. Положення щодо маркування і пакування
4. Контроль кожної партії
5. Система фармаконагляду

Ці вимоги застосовуються до лікарських препаратів для людини, крім таких винятків:

Законодавство

Communіty procedures for the authorіsatіon and supervіsіon of medіcіnal products for human and veterіnary 
use and establіshіng a European Medіcіnes Agency (OJ L-136 30/04/2004) (CELEX 32004R0726)
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code relatіng to medіcіnal products for human use (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0083)

for human use fallіng wіthіn the scope of Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-92 30/03/2006) (CELEX 32004R0726)

therapy medіcіnal products and amendіng Dіrectіve 2001/83/EC and Regulatіon (EC) No 726/2004 (OJ L-324 1 
0/12/2007) (CELEX 32007R1394)

pharmacovіgіlance actіvіtіes provіded for іn Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of 
the Councіl and Dіrectіve 2001/83/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-159 20/06/2012) 
(CELEX 32012R0520)

purpose of іdentіfyіng medіcіnal products for human use that are subject to addіtіonal monіtorіng (OJ- L 65 
08/03/2013) (CELEX 32013R0198)

EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl as regards sіtuatіons іn whіch post-authorіsatіon effіcacy studіes may be requіred (OJ- L 107 
10/04/2014) (CELEX 32014R0357)

6. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази
Відповідно до постанови – Regulatіon (EC) No 842/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-161 
14/06/2006) (CELEX 32006R0842), ринкування в ЄС продукції та обладнання, що містить фтористі парникові гази, 
перелічені в Додатку ІІ, заборонено, починаючи від  дати, зазначеної в Додатку.

Законодавство

fluorіnated greenhouse gases (OJ L-161 14/06/2006) (CELEX 32006R0842)

7. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
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Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.
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Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

8. Ринкові вимоги до мийних засобів
Розміщення на ринку ЄС мийних засобів і поверхнево-активних речовин (ПАР) для них зумовлено спеціальними 
положеннями постанови, покликаної забезпечити високий рівень захисту довкілля, зокрема, водного середо-
вища, а також, людського здоров’я: Regulatіon (EC) No 648/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-104 08/0 4/2004) (CELEX 32004R0648).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Мийний засіб – це будь-яка речовина чи препарат, який містить мило та / чи інші поверхнево-активні речовини (ПАР), 
і призначений для процесів миття або чищення. Вони можуть мати будь-яку форму (рідина, порошок, паста, брусок 
тощо) і продаватися для використання вдома, для професійних чи промислових потреб.
До цих продуктів застосовні положення щодо таких аспектів:

На додачу, деякі ПАР, що використовуються як дезінфектори, можуть підлягати положенням директиви стосовно 
ринкування в ЄС біоцидів: Dіrectіve 98/8/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-123 24/04/1998)(CELEX 
31998L0008).
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Ринкові обмеження з огляду на здатність ПАР до біорозкладання: без додаткових обмежень щодо біорозкладан-
ня на ринок ЄС можуть потрапляти тільки ті ПАР і мийні засоби з ПАР, які задовольняють критеріям біорозкладання, 
визначеним в Додатку ІІІ до постанови – Regulatіon (EC) No 648/2004 of the European Parlіament and of the Councіl. 
Однак, якщо професійний чи промисловий мийний засіб містить ПАР, для яких рівень біорозкладання менший, ніж 
зазначено в Додатку ІІІ, але задовольняє критеріям, визначеним у Додатку ІІ, особа, відповідальна за ринкування про-
дукту може просити про виняток відповідно до єдиної процедури, визначеної в постанові. Перелік ПАР, для яких зро-
блено виняток, з відповідними умовами або обмеженнями використання, включено в Додаток V.
Маркування та обов’язкова інформація про продукт: особи, відповідальні за ринкування мийного засобу, пови-
нні, на вимогу, надавати без затримок і безкоштовно працівникам охорони здоров’я (медичний персонал та / або 
певний державний орган) в державі-члені специфікацію інгредієнтів. Ця інформація зберігатиметься в таємниці та 
використовуватиметься тільки з медичними цілями. На пакунку, в якому мийний засіб виставлено на продаж спожи-
вачеві, повинна фігурувати така інформація, зазначена розбірливими, видимими та незмивними символами:

-
цію інгредієнтів.

На упаковці мийних засобів і пральних порошків слід також зазначати опис вмісту, інструкцію з користування, спеці-
альні запобіжні заходи та настанови з дозування. Така ж інформація повинна фігурувати на всіх супровідних докумен-
тах на мийні засоби, що перевозяться без пакування. Крім цієї інформації, до мийних засобів і ПАР, класифікованих як 
небезпечні, застосовуються положення про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей в постанові 
Regulatіon (EC) No 1272/2008 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-353 31/12/2008) (CELEX 32008R1272).

Компетентні органи держав-членів можуть за потреби, вдаватися до будь-яких заходів контролю мий-
них засобів, що поставляються на ринок, щоб забезпечити відповідність продукту до положень постанови. 
Якщо держава-член має обґрунтовані підстави вважати, що якийсь мийний засіб становить ризик для безпеки 
і здоров’я людей чи тварин, або небезпеку для довкілля, вона може тимчасово заборонити ринкування цього 
мийного засобу на своїй території або спеціально обумовити його.

Законодавство

(OJ L-104 08/04/2004) (CELEX 32004R0648)

European Parlіament and of the Councіl on detergents are competent to carry out the tests requіred by the 
Regulatіon (OJ C-39 18/02/2009)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of European Candle Makers  (EACM)
Європейська Асоціація виробників свічок 
142, Avenue Jules Bordet
1140 Brussels
Belgium
+32 2 761 1654
+32 2 761 1699
www.europecandles.org

Cosmetics Europe - The Personal Care Association
Європейська Асоціація косметики
Avenue Herrmann Debroux 40
B-1160 Auderghem
Brussels
Belgium
+32 2 227 66 10
+32 2 227 66 27
www.cosmeticseurope.eu

European Oleochemicals and Allied Products Group 
(APAG)
Європейська Асоціація олеохімічної промисловості і 
суміжних продуктів 
Av. E. Van Nieuwenhuyse 4 / box 1
B - 1160 Brussels
Belgium
 +32 2 676 73 47
www.apag.org

European Chemical Industry Council (CEFIC)
Європейська Рада хімічної промисловості
Cefic - Avenue E. van Nieuwenhuyse, 
4 box 1 - 1160 Brussels - Belgium
+ 32 2 676 72 11 
+ 32 2 676 73 00
www.cefic.org

European Federation of Essential Oils ( EFEO )
Європейська Федерація ефірних олій
Sonninstrasse 28
20097 Hamburg, 
Germany
+49-40-23 60 16 34
www.efeo-org.org

European Federation for Cosmetic Ingredients 
(EFfCI)
Європейська Федерація косметичних інгредієнтів
EFfCI Head Office
489 avenue Louise
1040 Brussels
Belgium
+49 69 25.56.13.41
+49 69 25.56.13.42
www.effci.com

European Flavour Association  (EFFA)
Європейська Асоціація ароматів
Avenue des Arts, 6
B - 1210 Brussels
Belgium
+32 2 214 20 40
+32 2 230 02 65
www.effa.eu

EUROPEAN WAX FEDERATION
Європейська Федерація віску 
165 Boulevard du Souverain
1160 BRUXELLES 
BELGIUM
+32 (0) 2 566 91 31
+32 (0) 2 566 91 11 
www.wax.org

International Association for Soaps, Detergents 
and Maintenance Products (A.I.S.E.)
Міжнародна Асоціація виробників мила
Avenue Herrmann Debroux 15A
1160 Brussels 
Belgium
+ 32 (0)2 679 62 60
www.aise.eu

International Fragrance Association (IFRA)
Міжнародна Асоціація ароматів
Avenue des Arts 6
1210 Brussels
Belgium
+32 (0)2 214 20 60
+32 (0)2 214 20 69
www.ifraorg.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

CONTAMINEXPO – CONTAMINEXPERT (раз на 2 
роки)
Контроль забруднень в харчовій промисловості
Paris Expo Porte de Versailles
Paris
 France
www.viparis.com 

EUROPROPRE + EUROSERVICES EXPO (раз на рік)
Промисловий клінінг
Paris Expo Porte de Versailles
Paris
France
www.viparis.com 

FINNCLEAN (раз на 3 роки)
Промисловий клінінг
Tampereen Messu
Tampere
Finland
www.tampereenmessut.fi

FOR WASTE & CLEANING  (раз на рік)
Управління відходами, утилізація
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Letnany
Czech Republic
www.pva.cz

HYGIENALIA + PULIRE   (раз на рік)
Професійне прибирання та гігієна 
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid
Spain
www.ifema.es 

HYGIENALIA (раз на рік)
Професійне прибирання та гігієна 
Feria Valencia
Valencia
Spain
www.feriavalencia.com 

ISSA INTERCLEAN EUROPE (раз на 3 роки)
Професійне прибирання та гігієна 
RAI International Exhibition and Congress Centre
Amsterdam
Netherlands
www.rai.nl 

ISSA/INTERCLEAN CENTRAL & EASTERN EUROPE 
(раз на 2 роки)
Професійне прибирання та гігієна 
Warszawskie Centrum EXPO XXI
Warsaw
Poland
www.expoxxi.pl 

LES RENDEZ-VOUS R&D CHIMIE & MATERIAUX (раз 
на рік)
Хімічна промисловість  
Cité de la Mode et du Design
Paris 
France
www.chimie-materiaux.com

PARTS2CLEAN (раз на рік)
Професійне прибирання та гігієна 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart
Germany
www.messe-stuttgart.de 

PULIRE  (раз на 2 роки)
Професійне прибирання та гігієна 
Verona Exhibition Centre
Verona
Italy
www.veronafiere.it

SCHÜTTGUT (раз на рік)
Продукти харчування і напої, хімічна промисловість, 
косметика, корма для тварин . Обробка, зберігання, 
логістика
Exhibition Centre Westfallenhalle Dortmund
Dortmund 
German
www.foerderprozess-foren.de
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Група 35.  
БІЛКОВІ РЕЧОВИНИ; МОДИФІКОВАНІ КРОХМАЛІ; КЛЕЇ; 
ФЕРМЕНТИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
35.01 Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї

35.02 Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв із вмістом більш як 80 мас.% си-
роваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв

35.03
Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою 
або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похiднi; риб’ячий клей; iншi клеї тваринного 
походження, за винятком казеїнових клеїв товарної позицiї 3501

35.04 Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не включенi до iнших товарних позицій; порошок 
із шкiри, хромований або не хромований

35.05
Декстрини та iншi модифiкованi крохмалі (наприклад попередньо желатинiзованi або перетворені в 
складні ефіри (естерифiкованi) крохмалі); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих 
крохмалiв

35.06
Готовi клеї та iншi готові клеїльнi препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, 
що придатні для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної 
торгiвлi як клеї або клеїльнi засоби (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг

35.07 Ферменти; ферментнi препарати, не включені до інших товарних позицій
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС білкових речовин; модифікованих крохмалів; клеїв; 
ферментів за період 2012-2014 років склав €30,5 млн, зростаючи в середньому на 13% на рік.  Для ЄС це стано-
вило 2% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 35 за згаданий період, що 
склало €1,6 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 35 (€ млн)

Частка Групи 35 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України  
до ЄС Група 35 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 35 (%)

3501  КАЗЕЇН, КАЗЕЇНАТИ ТА IНШI ПОХIДНI КАЗЕЇНIВ; КАЗЕЇНОВI КЛЕЇ
3506  ГОТОВI КЛЕЇ ТА IНШI ГОТОВІ КЛЕЇЛЬНI ПРЕПАРАТИ (АДГЕЗИВИ), НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО ІНШИХ ТОВАРНИХ ПОЗИЦІЙ; 

ПРОДУКТИ, ЩО ПРИДАТНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЯК КЛЕЇ АБО КЛЕЇЛЬНI ПРЕПАРАТИ (АДГЕЗИВИ), РОЗФАСОВАНI 
ДЛЯ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI ЯК КЛЕЇ АБО КЛЕЇЛЬНI ЗАСОБИ (АДГЕЗИВИ), МАСОЮ НЕТТО НЕ БIЛЬШ ЯК 1 КГ

3505  ДЕКСТРИНИ ТА IНШI МОДИФIКОВАНI КРОХМАЛІ (НАПРИКЛАД ПОПЕРЕДНЬО ЖЕЛАТИНIЗОВАНI АБО ПЕРЕТВО-
РЕНІ В СКЛАДНІ ЕФІРИ (ЕСТЕРИФIКОВАНI) КРОХМАЛІ); КЛЕЇ НА ОСНОВI КРОХМАЛIВ, ДЕКСТРИНIВ АБО IНШИХ 
МОДИФIКОВАНИХ КРОХМАЛIВ

3507  ФЕРМЕНТИ; ФЕРМЕНТНI ПРЕПАРАТИ, НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО ІНШИХ ТОВАРНИХ ПОЗИЦІЙ
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CHAPTER 35: ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES; ENZYMES 

 
Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s  average  exports  to  the  EU  of  albuminoidal  substances;  modified  starches;  glues;  enzymes 
between 2012 and 2014 amounted to €30,5mn, growing by an average of  13% per annum over the period. 
This represents 2% of the EU’s €1,6bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 35 (€ mn) Share of Chapter 35 in Ukraine’s Exports to EU 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 10 видів продукції Групи 35  (на рівні 6 знаків), що склало  100% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

350110 Казеїн 30 432 769 99,7%
350610 Продукти, що придатні для використання як клеї або 

клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної 
торгiвлi як клеї або клеїльнi засоби (адгезиви), масою нетто 
не бiльш як 1 кг

24 110 0,1%

350510 Декстрини та iншi модифiкованi крохмалі 22 941 0,1%
350691 дгезиви (клеїльні засоби) на основі полімерів товарних по-

зицій 3901 — 3913 або каучуку
16 577 0,1%

350699 Готовi клеї та iншi готові клеїльнi препарати (адгезиви), не 
включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні 
для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), 
розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi за-
соби (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг

13 212 0,0%

350790 Ферменти; ферментнi препарати, не включені до інших то-
варних позицій

6 084 0,0%

350520 Клеї 1 321 0,0%
350400 Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не 

включенi до iнших товарних позицій; порошок із шкiри, хро-
мований або не хромований

614 0,0%

350300 Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або 
прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою або без об-
робки, забарвлений або незабарвлений) та його похiднi; 
риб’ячий клей; iншi клеї тваринного походження, за винят-
ком казеїнових клеїв товарної позицiї 3501

354 0,0%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 35 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова став-
ка увізного 
мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

350110 Казеїн
3501 10 10 -- Для виробництва регенерованих текстильних волокон Вільна 0 0%
3501 10 50 -- Для промислових цілей, крiм виробництва харчових про-

дуктів або корму для тварин
3,2% 0 0%

3501 10 90 -- Іншi 9% 0 0%
350300 Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою 

або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похiднi; риб’ячий клей; iншi клеї тваринного по-
ходження, за винятком казеїнових клеїв товарної позицiї 3501:

3503 00 10 - Желатин та його похiднi 7,7% 0 0%
3503 00 80 - Іншi 7,7% 0 0%

350400 Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не 
включенi до iнших товарних позицій; порошок із шкiри, хро-
мований або не хромований

3,4% 0 0%

350510 - Декстрини та iншi модифiкованi крохмалі:
3505 10 10 --Декстрини 9 + 17,7 €/100 

кг/нетто
ТК 0 або 

9 + 17,7 €/100 
кг/нетто

3505 10 50 --- Крохмалі, перетворені в складні або прості ефіри 
(естерифiкованi або етерифiкованi) 

7,7% 0 0%

3505 10 90 --- Іншi 9 + 17,7 €/100 
кг/нетто

ТК 0 або 
9 + 17,7 €/100 
кг/нетто

350520 - Клеї:
3505 20 10 --Із вмiстом менш як 25 мас.% крохмалiв, декстринiв або 

iнших модифiкованих крохмалiв
8,3 + 4,5 €/100 
кг/нетто MAX 
11,5

0 0%

3505 20 30 --Із вмiстом 25 мас.% або бiльше, але менш як 55 мас.% 
крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв

8,3 + 8,9 €/100 
кг/нетто MAX 
11,5

ТК 0 або 8,3+8,9 
€/100 кг/не-
тто MAX 11,5

3505 20 50 --Із вмістом 55 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% 
крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв

8,3 + 14,2 
€/100 кг/нетто 
MAX 11,5

ТК 0 or 8,3+14,2 
€/100 кг/не-
тто MAX 11,5

3505 20 90 --Із вмістом 80 мас.% або бiльше крохмалiв, декстринiв або 
iнших модифiкованих крохмалiв

8,3 + 17,7 
€/100 кг/нетто 
MAX 11,5

ТК 0 or 8,3+17,7 
€/100 кг/не-
тто MAX 11,5
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Код виду 
продукції

Опис Базова став-
ка увізного 
мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

350610 Продукти, що придатні для використання як клеї або 
клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної 
торгiвлi як клеї або клеїльнi засоби (адгезиви), масою нетто 
не бiльш як 1 кг

6,5% 0 0%

350691 Адгезиви (клеїльні засоби) на основі полімерів товарних по-
зицій 3901 — 3913 або каучуку

6,5% 0 0%

350699 Готовi клеї та iншi готові клеїльнi препарати (адгезиви), не 
включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні 
для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), 
розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi за-
соби (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг

6,5% 0 0%

350790 Ферменти; ферментнi препарати, не включені до інших товарних позицій
3507 90 10 -- Ліпопротеїнліпаза Вільна 0 0%
3507 90 20 -- Лужна протеаза Aspergillus Вільна 0 0%
3507 90 90 -- Іншi 6,3% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 35. 

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК

Оброблений крохмаль 350510(10-90)
350520(30-50-90)

1 000 тонн/рік
з поступовим збільшенням протягом 5 років
до 2 000 тонн/рік

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе вико-
ристання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від 
виробника

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 35. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять з 
певної країни 

3505 Декстрини та інші змінені вуг-
леводи (наприклад, желатино-
ваного чи естерифікованого 
крохмалю); клеїв на сонові 
крохмалю, декстринів або ін-
ших змінених вуглеводів: 
- Ефіри крохмаля та складні 
ефіри 

Виробництво з матеріалів будь-якого заго-
ловку, зокрема інших матеріалів заголовку 
3505 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не переви-
щує 40 % ціни товару від 
виробника 

- Інші Виробництво з матеріалів будь-якого за-
головку, окрім інших матеріалів заголовку 
1108. 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не переви-
щує 40 % ціни товару від 
виробника 
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Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять з 
певної країни 

Окремі товарні 
коди позиції 
3507 

Приготовлені ферменти, ніде 
більше не конкретизовані та 
не включені до будь-якої іншої 
класифікації 

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів 
не перевищує 50 % ціни товару від вироб-
ника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 35 : Білкові речо-
вини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти, при експорті в Європейський Союз.34

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Контроль забруднювачів у харчових продуктах

3. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах для людського споживання

4. Контроль за продуктами тваринного походження для людського споживання

5. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів

6. Маркування харчових продуктів

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.

34  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи



879Група 35. БІЛКОВІ РЕЧОВИНИ; МОДИФІКОВАНІ КРОХМАЛІ; КЛЕЇ; ФЕРМЕНТИ 

Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 
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the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Контроль забруднювачів у харчових продуктах
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС підлягає вимогам законо-
давства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількос-
тях, які могли б загрожувати здоров’ю людини. Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та 
овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, молочні продукти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспор-
тування або також внаслідок забруднення довкілля.

Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down 
Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст за-
бруднювачів у харчах:

-
ють токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена

-
ристання належних виробничих методів

-
нювачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою Комісії: Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn contamіnants іn foodstuffs (OJ 
L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881).
Харчові продукти, зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше 
забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:
Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.
Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах як арахіс, горіхи, сушені 

фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, 
призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для не-
мовлят і маленьких дітей на основі перероблених зернових культур і дитяче харчування.

Розділ 3 – визначає максимальний вміст різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах 
і вині.

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та соєвому соусі.
Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, рибі, молоці, яйцях, оліях і 

жирах.
Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових 

молюсках і дитячому харчуванні.
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Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи контролю забруд-
нювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу та діоксинів. Харчові продук-
ти, в яких уміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством ЄС максимальні рівні, не будуть допуще-
ні на ринок ЄС.

Законодавство

Councіl Regulatіon (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants 
іn food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)

-
бруднювачів у харчах: Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for certaіn 
contamіnants іn foodstuffs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)

3. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тваринних продуктах, 
призначених для людського споживання
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт призначених для споживання людьми тваринних 
продуктів дозволяється тільки за умови дотримання зобов’язань, встановлених законодавством ЄС і покликаних 
контролювати наявність хімічних речовин та їх залишків у живих тваринах і продуктах тваринного походження.

Ця вимога стосується таких товарів: велика рогата худоба, вівці, кози, свині та коні, домашня птиця, аквакульту-
ра, молоко, яйця, кролятина, впольована або вирощена дичина і мед.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Постанова Європейського Парламенту – Regulatіon (EC) No 470/2009 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ 
L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470) – окреслює правила та процедури для визначення:

1. дозволеної в їжі тваринного походження максимальної залишкової концентрації активної фармакологічної ре-
човини (Maxіmum Resіdue Lіmіts – MRLs). Максимальні залишкові концентрації зазначені в постанові: Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010 (OJ L-15 2 0/01/2010) (CELEX 32010R0037)

2. залишкового вмісту деяких активних фармакологічних речовин, для яких не встановлено максимальні залишко-
ві концентрації (т. з. опорна точка дії (Reference Poіnt for Actіon, RPA).

Вантажі харчових продуктів тваринного походження (імпортовані з третьої країни чи вироблені в ЄС) не можуть , за 
законом потрапити на ринок ЄС і будуть відхилені, якщо:

-
ведені в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 37/2010);

-
цію в ЄС не встановлено (тобто не зазначено в таблиці 1 у Додатку до постанови Commіssіon Regulatіon (EU) No 
37/2010);

-
ристання в ЄС для тварин харчового призначення (зазначених у таблиці 2 в Додатку до постанови Commіssіon 
Regulatіon (EU) No 37/2010) і їх нинішня концентрація перевищує мінімальну граничну норму, т. зв. «Mіnіmum 
Requіred Performance Lіmіt» (MRPL), якщо її встановлено (наприклад, для хлорамфенікола або нітрофуранів);

20/01/2010) (CELEX 31996L0022), були використані такі речовини:
o стильбени або тиреостатики для будь-яких потреб
o бета-агоністи (стероїдні гормони) для прискорення росту
o естрадіол для терапевтичних чи зоотехнічних потреб.

Треті країни, що бажають експортувати в ЄС харчі тваринного походження, повинні подати в служби Комісії річ-
ний план моніторингу вмісту залишків у цих продуктах. Після того, як Комісія затверджує план, країна потрапляє 
до переліку в документі Commіssіon Decіsіon 2011/163/EU (CELEX 32011D0163). Включення до «списку залиш-
ків» – передумова експорту в ЄС харчів тваринного походження. Застосовуються також вимоги щодо охорони 
здоров’я людей і тварин.
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При ввезенні в ЄС, з партій може здійснюватися відбирання та аналіз зразків на залишки в національних контр-
ольних лабораторіях держав-членів. Умови такого відбирання й аналізу зразків описані в постанові Commіssіon 
Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136).

Сайт Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту споживачів подає специ-
фічну інформацію про вимоги щодо вмісту залишків у деяких тваринах харчового призначення та продуктах, 
які з них походять:

-
вин у меді

Законодавство

lіve anіmals and anіmal products and repealіng Dіrectіves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decіsіons 89/187/ 
EEC and 91/664/EEC (OJ L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

accordance wіth Artіcle 29 of Councіl Dіrectіve 96/23/EC (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

Communіty procedures for the establіshment of resіdue lіmіts of pharmacologіcally actіve substances іn 
foodstuffs of anіmal orіgіn, repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 2377/90 and amendіng Dіrectіve 2001/82/ 
EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

theіr classіfі regardіng maxіmum resіdue lіmіts іn foodstuff of anіmal orіgіn (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 
32010R0037)

substances havіng a hormonal or thyrostatіc actіon and of beta-agonіsts, and repealіng Dіrectіves 81/602/ EEC, 
88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L-15 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

for the detectіon of resіdues (OJ L-251 11/09/1998) (CELEX 31998D0536)

Communіty border іnspectіon posts on products іmported from thіrd countrіes (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 
32004R0136)

4. Контроль за продуктами тваринного походження для людського 
споживання 
Імпорт продуктів тваринного походження, призначених для людського споживання, підлягає вимогам щодо охо-
рони здоров’я людей і тварин, призначених запобігти перенесенню хвороб серед людей і худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Умови щодо охорони здоров’я людей і худоби включають насамперед:
-

го походження відповідно до постанов: Regulatіon (EC) N o 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and 
of the Councіl (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0852);

32002L0099);

(EC) No 10 99/2009 (OJ L-303 18/11/2009) (CELEX 32009R1099);
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(EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and 
Regulatіon (EC) No 258/97 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258);

-
нови: Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935).

Схвалення країни: Генеральний директорат Європейської Комісії з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG 
SANCO) застосовує процедуру оцінювання відповідності третьої країни, кандидата, до вимог ЄС щодо здоров’я людей 
і тварин, один з кроків якої -  перевірка на місці командою експертів Управління харчових продуктів і ветеринарії. 
Схвалену третю країну та / або її частину додають до списку схвалених країн щодо цієї конкретної категорії продуктів. 
Цей список включають до законодавства ЄС. Схвалені підприємства: на додачу до затвердження країни, більшість 
продуктів тваринного походження можна імпортувати в ЄС тільки, якщо вони були відправлені з, отримані або при-
готовлені на підприємствах (бойні, обробні та переробні підприємства тощо), які входять до переліку, затвердженого 
Генеральним директоратом з охорони здоров’я та захисту прав споживачів (DG SANCO). Ветеринарний сертифікат: 
імпорт продуктів тваринного походження в ЄС повинен супроводжувати ветеринарний сертифікат, підписаний упо-
вноваженим ветеринаром компетентного органу третьої країни-експортера, який засвідчує, що відповідні продукти 
придатні для експорту в ЄС. Є різні форми сертифіката, визначені законодавством ЄС, які залежать від категорії про-
дуктів, породи тварин, та / або спеціальних вимог для цих конкретних продуктів. Контроль за здоров’ям: після при-
буття, партії товару та супровідні сертифікати мають бути перевірені ветеринарною службою відповідно до положень 
директиви: Councіl Dіrectіve 97/78/EC (OJ L-24 30/01/1998) (CELEX 31997L0078). Відповідно до процедури, визначеній 
постановою Commіssіon Regulatіon (EC) No 136/2004 (OJ L-21 28/01/2004) (CELEX 32004R0136), результати інспекції 
мають бути відображені в загальному ветеринарному документі доступу (Common Veterіnary Entry Document, CVED 
Anіmals).

Ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленої установи третьої країни, включе-
ної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарними сертифіка-
тами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції дотичної держави-члена. До-
тримання цих вимог тісно пов’язане з виконанням певних умов, спрямованих на захист здоров’я людей і тварин.

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань.

Законодавство

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852)

hygіene rules for food of anіmal orіgіn (OJ L- 226 25/06/2004) (CELEX 32004R0853)

the іmplementatіon of Regulatіons (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 2 
2/12/2005) (CELEX 32005R2076)

certaіn products under Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and for 
the organіsatіon of offіcіal controls under Regulatіon (EC) No 854/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl and Regulatіon (EC) No 882/2004 of the European Parlіament and of the Councіl, derogatіng from 
Regulatіon (EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng Regulatіons (EC) 
No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2074)

L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073)

for Trіchіnella іn meat (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2075)
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of the European Parlіament and of the Councіl as regards specіal guarantees concernіng salmonella for 
consіgnments to Fіnland and Sweden of certaіn meat and eggs (OJ L-271 15/10/2005) (CELEX 32005R1688)

governіng trade іn and іmports іnto the Communіty of products not subject to the saіd requіrements laіd down 
іn specіfіc Communіty rules referred to іn Annex A (І) to Dіrectіve 89/662/EEC and, as regards pathogens, to 
Dіrectіve 90/425/EEC (OJ L-62 15/03/1993) (CELEX 31992L0118)

of anіmal orіgіn covered by Regulatіon (EC) No 853/2004 of the European Parlіament and of the Councіl 
іntroduced іnto Bulgarіa and Romanіa from thіrd countrіes before 1 January 2007 (OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 
32007D0029)

delіverіes of raw mіlk to processіng establіshments and the processіng of thіs raw mіlk іn Romanіa wіth regard 
to the requіrements of Regulatіon (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parlіament and of Councіl 
(OJ L-8 13/01/2007) (CELEX 32007D0027)

5. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів 
і кормів
Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове законодавство ЄС спря-
моване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та інтересів споживачів, а й на захист 
здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. Законодавство ЄС визначає простежуваність як здат-
ність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробни-
цтва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, 
переробки та розповсюдження.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:
Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може потрапити до їжі або кор-
му. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності 
деякої продукції, як от:

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або ймовірно будуть ринкуватися 
в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з допомогою відповідних документів чи відомостей про 
продукцію. Як наслідок, простежуваність дає змогу:

Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні зобов’язання, викладені в по-
станові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 
32002R0178). Постанова охоплює всі етапи виробництва та розповсюдження їжі та кормів.

Хоч положення стосовно простежуваності не застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, 
бо він повинен мати змогу визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на 
меті забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього постачальника 
продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок назад – один крок вперед»), 
від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання кінцевому споживачеві.
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Законодавство

32002R0178)

6. Маркування харчових продуктів
Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, 
щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:

1. Загальні правила маркування харчових продуктів

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Загальні положення про маркування:

яку продають в кафе та ресторанах.
Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність буде обов’язково з 13 
грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про:

o Енергетичну цінність
o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі
o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та поліненасичених жирних кислот, по-

ліолів, крохмалю і волокон
o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових продуктів за категорією (антиок-

сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-номером. 

Маркування особливих харчових продуктів
Спеціальні закони ЄС встановлюють положення стосовно маркування деяких продуктів, а саме:
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Законодавство

іnformatіon to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes exіstіng legіslatіon on food 
labellіng.

32003R1829) and Regulatіon (EC) No 1830/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products consіstіng of or contaіnіng Genetіcally Modіfі Organіsms (GMOs) 
and food products obtaіned from GMOs

(OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334).provіsіons on labellіng of addіtіves sold as such to food producers 
and consumers are laіd down іn

32004R1935), artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs, іncludіng packagіng materіals and 
contaіners shall be labelled “for food contact” or shall bear the symbol wіth a glass and fork.
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of the European Adhesive & Sealant 
Industry (FEICA)
Європейська Асоціація промисловості клеїв та 
герметиків 
Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 4
1160 Brussels
Belgium
+32.(0)2.676.73.20
+32.(0)2.676.73.99
www.feica.com

Association of Manufacturers and Formulators of 
Enzyme Products (AMFEPA)
Асоціація розробників і виробників ферментних 
продуктів
Avenue Jules Bordet 142
B-1140 Brussels
Belgium
+32 (0)2 761 16 77
+32 (0)2 761 16 99
www.amfep.org

European Chemical Industry Council (CEFIC )
Європейська Рада хімічної промисловості
Avenue E. van Nieuwenhuyse, 
4 box 1 - 1160 Brussels
Belgium
+ 32 2 676 72 11 
+ 32 2 676 73 00
www.cefic.org

European Chilled Food Federation (ECFF)
Європейська Федерація охолоджених продуктів 
харчування 
Belgian Ready Meal Association
Avenue des Arts 43
B-1040 Brussels
Belgium
+32 2 550 17 64 
+32 2 550 17 54
www.ecff.net

European Association of Dairy Trade
Європейська Асоціація торгівлі молочною 
продукцією
rue Belliard 199
B-1040 Brussels
Belgium
+32 2 230 44 48
www.eucolait.eu

European Dairy Association (EDA)
Європейська Молочна Асоціація
22 – 28 avenue d’Auderghem
1040 Brussels
Belgium
+32 2 549 50 40
www.eda.euromilk.org  

European Dairy Farmers (EDF) 
Європейські молочні фермери
Grüner Kamp 19-21
24768 Rendsburg
Germany
+49 (0) 151 10604039
www.dairyfarmer.net 

European Egg Processors Association (EEPA)
Європейська Асоціація виробників яєць
Bilkske 93, 8000 Brugge, 
Belgium
+32 (0)50 440070
+32 (0)50 440077
www.eepa.info/

European Professional Beekeeping Association
Європейська Асоціація професійного бджільництва
Tutzinger Str. 10
Seeshaupt
82402
Germany
+49 151 58565444
www.professional-beekeepers.eu 

Starch Europe
Крохмаль Європи
Avenue des Arts, 43, 
B-1040 Brussels, 
Belgium
+32 2 289 67 60
+32 2 513 55 92
www.starch.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ANUGA (раз на 2 роки)
Продукти харчування, напої, хлібопекарська, 
кондитерська та  пивоварна промисловості,  
громадське  харчування. 
Exhibition Centre Cologne
Cologne
Germany
www.anuga.com

EUROCOAT (раз на рік)
Фарба , друкарська фарба, лаки, клеї 
Paris Expo Porte de Versailles 
Paris
France 
www.eurocoat-expo.com

EUROPEAN COATINGS SHOW (раз на 2 роки)
Фарби і покриття, клеї, герметики, добавки, 
друкарські фарби 
Exhibition Centre Nuremberg 
Nuremberg 
Germany
www.european-coatings-show.com 

FOOD-ING INTERNATIONAL (раз на рік)
Продукти харчування і напої, інгредієнти для 
галузей харчової промисловості, алкогольних та 
безалкогольних напоїв 
Bologna Exhibition Centre
Bologna
Italy
www.fooding.pro

FI EUROPE & NI (раз на 2 роки)
Інгредієнти для харчової промисловості
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.figlobal.com

HEALTH INGREDIENTS EUROPE (раз на 2 роки)
Інгредієнти для здоров’я 
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany 
www.rai.nl

International Food Exhibition (раз на рік)
Продукти харчування та напої
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.ife.co.uk

NATURAL INGREDIENTS (раз на 2 роки)
Натуральні інгредієнти ,  виробництво 
напівфабрикатів та готової продукції
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany
www.figlobal.com

SIAL (раз на 2 роки)
Харчова промисловість. 
Paris Nord Villepinte
Paris
France
www.sialparis.com



889Група 36.  ПОРОХ І ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ; ПІРОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ...

Група 36.  
ПОРОХ І ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ; ПІРОТЕХНІЧНІ 
ВИРОБИ; СІРНИКИ; ПІРОФОРНІ СПЛАВИ; ДЕЯКІ ГОРЮЧІ 
МАТЕРІАЛИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
36.01 Порохи

36.02 Готовi вибуховi речовини, крiм порохів

36.03 Шнури вогнепровідні, шнури детонаторнi; капсулі ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори

36.04 Феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв), сигнальнi, дощовi (протиградові) ракети, протитуман-
ні сигнали та інші піротехнічні вироби

36.05 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604

36.06 Фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матерiалiв, зазначені у 
примiтцi 2 до цiєї групи
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС пороху і вибухових речовин; піротехнічних виробів; 
сірників; пірофорних сплавів; деяких горючих матеріалів за період 2012-2014 років склав €1,2 млн, зростаючи в 
середньому на 0,47% на рік.  Для ЄС це становило 0,28% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього 
світу) продукції Групи 36 за згаданий період, що склало €435 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 36 (€ млн)

Частка Групи 36 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 36 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 36 (%)

3603  ШНУРИ ВОГНЕПРОВІДНІ, ШНУРИ ДЕТОНАТОРНI; КАПСУЛІ УДАРНI АБО ДЕТОНАТОРНI, ЗАПАЛИ, ЕЛЕКТРОДЕТОНА-
ТОРИ

3601  ПОРОХИ
3605  СIРНИКИ, КРIМ ПIРОТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 3604
3606  ФЕРОЦЕРIЙ ТА IНШI ПIРОФОРНI СПЛАВИ У БУДЬ-ЯКИХ ФОРМАХ; ВИРОБИ З ГОРЮЧИХ МАТЕРIАЛIВ, ЗАЗНАЧЕНІ У 

ПРИМIТЦI 2 ДО ЦIЄЇ ГРУПИ
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     CHAPTER 36: EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; 
ATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; CERTAIN COMBUSTIBLE 

PREPARATIONS 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain 
combustible preparations between 2012 and 2014 amounted to €1,2mn, growing by an average of  0,47% per annum 
over the period. This represents 0,28% of the EU’s €435mn average worldwide imports of these products over 
this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 36 (€ mn) Share of Chapter 36 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 36 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 36 (%) 
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РЕЧОВИНИ…
0,01%
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3603 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION OR DETONATING CAPS; IGNITORS; ELECTRIC DETONATORS (EXCL. GRENADE 
DETONATORS AND CARTRIDGE CASES, WHETHER OR NOT WITH PERCUSSION CAPS) 
3601 PROPELLENT POWDERS 
3605 MATCHES (EXCL. PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING 3604)
3606 FERRO‐CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORMS; METALDEHYDE, ,,
36SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 36 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 36  

 Ukraine exports 6 products of Chapter 36 at a 6 digit customs code. The following top 6 products represent 100% of 
total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

360300  SAFETY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION OR DETONATING CAPS; 
IGNITERS; ELECTRIC DETONATORS (EXCL. GRENADE DETONATORS AND 
CARTRIDGE CASES, WHETHER OR NOT WITH PERCUSSION CAPS) 

540 650  44,2% 

360100  PROPELLENT POWDERS  328 909  26,9% 

360500  MATCHES (EXCL. PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING 3604)  264 216  21,6% 

360690  FERRO‐CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORMS; 
METALDEHYDE, HEXAMETHYLENETETRAMINE AND SIMILAR PRODUCTS 
IN TABLETS, STICKS OR SIMILAR FORMS, FOR USE AS FUEL; ALCOHOL‐
BASED FUELS AND PREPARED FUELS OF A SIMILAR KIND, WHETHER SOLID 
OR IN PASTE FORM; RESIN TORCHES, FIRELIGHTERS AND THE LIKE 

73 735  6,0% 

360610  LIQUID OR LIQUEFIED‐GAS FUELS IN CONTAINERS OF A KIND USED FOR 
FILLING OR REFILLING CIGARETTE OR SIMILAR LIGHTERS, WITH A 
CAPACITY OF <= 300 CM³ 

10 729  0,9% 

36SSS8  CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 36 AND SITC GROUP 8  4 896  0,4% 

   

3603 ШНУРИ 
ВОГНЕПРОВІДНІ…

44,20%

3601 
ПОРОХИ
26,89%

3605 
СIРНИКИ
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6,91%

36SS 
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CHAPTER 36

0,40%

ІНШІ
10,59%

ЕСТОНІЯ
43,50% БЕЛЬГІЯ

24,72%

ЛИТВА
10,90%

ПОЛЬЩА
7,18%НІМЕЧЧИНА

3,12%
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3603 ШНУРИ 
ВОГНЕПРОВІДНІ…

44,20%

3601 
ПОРОХИ
26,89%

3605 
СIРНИКИ

…
21,60%

3606 ФЕРОЦЕРIЙ…
6,91%

ІНШІ
10,59%

ЕСТОНІЯ
43,50% БЕЛЬГІЯ

24,72%

ЛИТВА
10,90%

ПОЛЬЩА
7,18%НІМЕЧЧИНА

3,12%



891Група 36. ПОРОХ І ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ; ПІРОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ ...

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 6 видів продукції Групи 36  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

360300 Шнури вогнепровідні, шнури детонаторнi; капсулі ударнi або 
детонаторнi, запали, електродетонатори

540 650 44,2%

360100 Порохи 328 909 26,9%
360500 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604 264 216 21,6%
360690 Фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах; 

вироби з горючих матерiалiв, зазначені у примiтцi 2 до цiєї 
групи, інші

73 735 6,0%

360610 Паливо рiдке або зрiджене газоподібне паливо в ємностях 
об’ємом не бiльш як 300 см3, для заповнювання або повтор-
ного заряджання сигаретних або інших запальничок

10 729 0,9%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 36 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехідний 
період (років)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

360100 Порохи 5,7% 0 0%

360300 Шнури вогнепровідні, шнури детонаторнi; капсулі ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори
3603 00 10 - Шнури вогнепровідні; шнури детонаторнi 6% 0 0%
3603 00 90 - Іншi 6,5% 0 0%

360500 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 
3604

6,5% 0 0%

360610 Паливо рiдке або зрiджене газоподібне паливо в єм-
ностях об’ємом не бiльш як 300 см3, для заповнювання 
або повторного заряджання сигаретних або інших за-
пальничок

6,5% 0 0%

360690 Фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матерiалiв, зазначені у 
примiтцi 2 до цiєї групи

3606 90 10 -- Фероцерiй та інші пiрофорнi сплави у будь-яких фор-
мах

6% 0 0%

3606 90 90 -- Іншi 6,5% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе вико-
ристання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від 
виробника

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 36 : Порох і вибу-
хові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали, при експорті в Євро-
пейський Союз.35

1. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази

2. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

3. Технічні стандарти вибухових речовин для цивільних потреб

1. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази
Відповідно до постанови – Regulatіon (EC) No 842/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-161 
14/06/2006) (CELEX 32006R0842), ринкування в ЄС продукції та обладнання, що містить фтористі парникові гази, 
перелічені в Додатку ІІ, заборонено, починаючи від  дати, зазначеної в Додатку.

Законодавство

fluorіnated greenhouse gases (OJ L-161 14/06/2006) (CELEX 32006R0842)

2. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

35  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)
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Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

3. Технічні стандарти вибухових речовин для цивільних потреб
Ринкування в ЄС вибухових речовин для цивільних потреб підлягає обов’язковим вимогам безпеки, визначе-
ним директивою – Councіl Dіrectіve 93/15/EEC (OJ L-121 15/05/1993) (CELEX 31993L0015).

Положення директиви застосовні до вибухівки, що належить до класу І «Рекомендацій ООН щодо перевезен-
ня небезпечних речовин».

Директива не поширюється на деякі продукти, перелічені в пункті 3 статті 1, як от вибухові речовини (зокрема, 
боєприпаси), призначені для збройних сил, і поліцейські піротехнічні вироби. Боєприпаси підлягають тільки по-
ложенням щодо їх переміщення між державами-членами.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні вимоги безпеки до продукції викладено в Додатку І до директиви. Загальні вимоги безпеки застосовні до всіх 
продуктів, охоплених директивою, а специфічні вимоги до:

– Бризантної вибухівки
– Детонаційних шнурів, вогнепровідних шнурів, інших запалів та ударних трубок
– Детонаторів і реле
– Метальних зарядів і ракетних палив

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Для ринкування в ЄС, продукція, охоплена директивою, повинна мати маркування знаком «CE» як доказ відпо-
відності до застосовних обов’язкових вимог. Знак має бути добре видимий, розбірливий і незмивний, закріпле-
ний на самій вибухівці або, якщо це неможливо, на платівці даних, прикріпленій до нього, або, в крайньому ви-
падку, якщо два попередні методи застосувати неможливо, на упаковці.
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Законодавство

the market and supervіsіon of explosіves for cіvіl uses (OJ L-121 15/05/1993) (CELEX 31993L0015).

(OJ L-120 24/04/2004) (CELEX 32004D0388).

ammunіtіon for the purposes of Councіl Dіrectіve 93/15/EEC on the harmonіsatіon of the provіsіons relatіng 
to the placіng on the market and supervіsіon of explosіves for cіvіl uses (OJ L-127 29/04/2004) (CELEX 32004L 
0057).

for the іdentіfіcatіon and traceabіlіty of explosіves for cіvіl uses (OJ L-94 05/04/2008) (CELEX 32008L0043).
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of European Candle Makers (AECM)
Європейська Асоціація виробників свічок 
142, Avenue Jules Bordet
1140 Brussels
Belgium
+32 2 761 1654
+32 2 761 1699
www.europecandles.org

European Federation of Explosives Engineers (EFEE)
Європейська Федерація інженерів-підривників
St. Elija Street
STJ 1122
MALTA
+356 99880197
 www.efee.eu

European Oleochemicals And Allied Products 
Group (APAG)
Європейська Асоціація олеохімічної промисловості і 
суміжних продуктів 
Av. E. Van Nieuwenhuyse 4 / box 1
B - 1160 Brussels
Belgium
+32 2 676 73 47
www.apag.org

Federation of European Explosives Manufacturers 
(FEEM)
Європейська Федерація виробників вибухових 
речовин
4, Avenue de Niewenhuyse B.P.1
1160 BRUSSELS, 
Belgium
www.feem.info
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

PYROS + PYROMEETING (раз на 2 роки)
Протипожежне обладнання 
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

POWTECH  (раз на 2 роки)
Технології порошків, гранул і сипучих матеріалів
Exhibition Centre Nuremberg 
Nuremberg 
Germany
www.powtech.de
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Група 37.  
ФОТОГРАФІЧНІ АБО КІНЕМАТОГРАФІЧНІ ТОВАРИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

37.01
Фотоплатiвки та фотоплiвка, плоскі, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, 
картону чи тканини; плiвка плоска для моментальної фотографiї, сенсибiлiзована, неекспонована, в упа-
ковках або без них

37.02 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або 
тканини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована

37.03 Фотопапiр, картон i текстильнi матерiали, сенсибiлiзованi, неекспонованi

37.04 Фотографічні пластинки, плiвка, папiр, картон i текстильнi матерiали, експонованi, але не проявленi

37.05 Фотопластинки та фотоплiвка, експонованi та проявленi, крiм кiноплiвки

37.06 Кiноплiвка, експонована та проявлена, iз звуковою дорiжкою або без звукової дорiжки, або яка склада-
ється лише iз звукової дорiжки

37.07  Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеїв, клеїльних засобiв (адгезивів) тощо); продукти незмiшанi, дозованi для за-
стосування у фотографiї або розфасованi для роздрiбної торгiвлi i готовi до використання
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС фотографічних або кінематографічних товарів за період 
2012-2014 років склав €0,07 млн, зростаючи в середньому на 10% на рік.  Для ЄС це становило 0,01% від серед-
ньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 37 за згаданий період, що склало €913 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 37 (€ млн)

Частка Групи 37 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 37 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 37 (%)

3706  КIНОПЛIВКА, ЕКСПОНОВАНА ТА ПРОЯВЛЕНА, IЗ ЗВУКОВОЮ ДОРIЖКОЮ АБО БЕЗ ЗВУКОВОЇ ДОРIЖКИ, АБО ЯКА 
СКЛАДАЄТЬСЯ ЛИШЕ IЗ ЗВУКОВОЇ ДОРIЖКИ

3707  ФОТОХIМIКАТИ (КРIМ ЛАКIВ, КЛЕЇВ, КЛЕЇЛЬНИХ ЗАСОБIВ (АДГЕЗИВІВ) ТОЩО); ПРОДУКТИ НЕЗМIШАНI, ДОЗОВАНI 
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ФОТОГРАФIЇ АБО РОЗФАСОВАНI ДЛЯ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI I ГОТОВI ДО ВИКОРИСТАННЯ

3702  ФОТОПЛIВКА В РУЛОНАХ, СЕНСИБIЛIЗОВАНА, НЕЕКСПОНОВАНА, З БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРIАЛIВ, КРIМ ПАПЕРУ, КАРТО-
НУ АБО ТКАНИНИ; ПЛIВКА ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОЇ ФОТОГРАФIЇ У РУЛОНАХ, СЕНСИБIЛIЗОВАНА, НЕЕКСПОНОВАНА

3705  ФОТОПЛАСТИНКИ ТА ФОТОПЛIВКА, ЕКСПОНОВАНI ТА ПРОЯВЛЕНI, КРIМ КIНОПЛIВКИ
3701  ФОТОПЛАТIВКИ ТА ФОТОПЛIВКА, ПЛОСКІ, СЕНСИБIЛIЗОВАНI, НЕЕКСПОНОВАНI, З БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРIАЛIВ, КРIМ 

ПАПЕРУ, КАРТОНУ ЧИ ТКАНИНИ; ПЛIВКА ПЛОСКА ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОЇ ФОТОГРАФIЇ, СЕНСИБIЛIЗОВАНА, НЕЕК-
СПОНОВАНА, В УПАКОВКАХ АБО БЕЗ НИХ
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CHAPTER 37: PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC  
GOODS 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of photographic or cinematographic goods between 2012 and 2014 amounted to 
€0,07mn, growing by an average of  10% per annum over the period. This represents 0,01% of the EU’s €913mn 
average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 37 (€ mn) Share of Chapter 37 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 37 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 37 (%) 

   
3706 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUNDTRACK OR CONSISTING 
ONLY OF SOUNDTRACK 
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Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of photographic or cinematographic goods between 2012 and 2014 amounted to 
€0,07mn, growing by an average of  10% per annum over the period. This represents 0,01% of the EU’s €913mn 
average worldwide imports of these products over this period. 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 16 видів продукції Групи 37  (на рівні 6 знаків), що склало  99,4% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

370610 Кiноплiвка, експонована та проявлена, iз звуковою дорiжкою 
або без звукової дорiжки, або яка складається лише iз звуко-
вої дорiжки завширшки 35 мм або бiльше

39 851 58,08%

370790 Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеїв, клеїльних засобiв (адгезивів) 
тощо); продукти незмiшанi, дозованi для застосування у 
фотографiї або розфасованi для роздрiбної торгiвлi i готовi 
до використання

10 414 15,18%

370298 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, 
з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тка-
нини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, 
сенсибiлiзована, неекспонована завдовжки більш як 30 м

5 219 7,61%

370590 Фотопластинки та фотоплiвка, експонованi та проявленi, 
крiм кiноплiвки

5 038 7,34%

370255  Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, 
з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тка-
нини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, 
сенсибiлiзована, неекспонована завширшки більш як 16 мм, 
але не бiльш як 35 мм i завдовжки більш як 30 м

4 416 6,44%

370690 Кiноплiвка, експонована та проявлена, iз звуковою дорiжкою 
або без звукової дорiжки, або яка складається лише iз звуко-
вої дорiжки

1 538 2,24%

370231 Плiвка iнша, неперфорована, завширшки не більш як 105 мм 
для кольорової фотографiї (полiхромна)

654 0,95%

370232 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, 
з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тка-
нини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, 
сенсибiлiзована, неекспонована, інша, з емульсiєю з галоген-
ними сполуками срiбла

404 0,59%

370710 Емульсiї сенсибiлiзованi 373 0,54%
370510 Фотопластинки та фотоплiвка, експонованi та проявленi, 

крiм кiноплiвки для офсетного копіювання
288 0,42%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 37 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

370231 Плiвка iнша, неперфорована, завширшки не більш як 105 мм для кольорової фотографiї (полiхромна)
3702 31 20 --- Завдовжки не більш як 30 м 6,5% 0 0%
3702 31 91 ---- Кольорова негативна плівка:

— завширшки 75 мм або більше, але не більш як 105 мм, і 
— завдовжки 100 м або більше 
для виробництва касет для миттєвої фотографії

Вільна 0 0%

3702 31 98 ----Інша 6,5% 0 0%
370232 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або 

тканини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, інша, з емульсiєю 
з галогенними сполуками срiбла

3702 32 10 ---- Мiкроплiвка; плiвка для художньої фотографiї 6,5% 0 0%
3702 32 20 ---- Інша 5,3% 0 0%
3702 32 31 ---- Мiкроплiвка 6,5% 0 0%
3702 32 50 ---- Плiвка для художньої фотографiї 6,5% 0 0%
3702 32 80 ---- Інша 6,5% 0 0%

370255 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-
яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тканини; плiвка для 
моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспо-
нована завширшки більш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i за-
вдовжки більш як 30 м

5,3% 0 0%

370298 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-
яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тканини; плiвка для 
моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспо-
нована завдовжки більш як 30 м

6,5% 0 0%

370510 Фотопластинки та фотоплiвка, експонованi та проявленi, крiм 
кiноплiвки для офсетного копіювання

5,3% 0 0%

370590 Фотопластинки та фотоплiвка, експонованi та проявленi, крiм кiноплiвки
3705 90 10 -- Мікроплівка 3,2% 0 0%
3705 90 90 -- Іншi 5,3% 0 0%

370610 Кiноплiвка, експонована та проявлена, iз звуковою дорiжкою або без звукової дорiжки, або яка складається 
лише iз звукової дорiжки завширшки 35 мм або бiльше

3706 10 10 -- Лише із звуковою дорiжкою Вільна 0 0%
3706 10 91 --- Негативна; промiжна позитивна Вільна 0 0%
3706 10 99 --- Позитивна iнша 5 €/100 м 0 0%

370690 Кiноплiвка, експонована та проявлена, iз звуковою дорiжкою або без звукової дорiжки, або яка складається 
лише iз звукової дорiжки

3706 90 10 -- Лише із звуковою дорiжкою Вільна 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

3706 90 31 --- Негативна, промiжна позитивна Вільна 0 0%
3706 90 51 ---- Хронiкальнi фiльми Вільна 0 0%
3706 90 91 ----- Менш як 10 мм Вільна 0 0%
3706 90 99 ----- 10 мм або бiльше 3,5 €/100 м 0 0%

370710 Емульсiї сенсибiлiзованi 6% 0 0%
370790 Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеїв, клеїльних засобiв (адгезивів) тощо); продукти незмiшанi, дозованi для засто-

сування у фотографiї або розфасованi для роздрiбної торгiвлi i готовi до використання
3707 90 11 ---- Для фотографiчних плiвок i пластинок 6% 0 0%
3707 90 19 ---- Іншi 6% 0 0%
3707 90 30 --- Іншi 6% 0 0%
3707 90 90 --- Іншi 6% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе вико-
ристання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від 
виробника

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Без винятків.
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 37 : Фотографічні 
або кінематографічні товари, при експорті в Європейський Союз.36

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

36  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)
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Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦ

I&P Europe Imaging & Printing Association 
Томографія і друк Європейська Асоціація
Mainzer Landstraße 55
D-60329 Frankfurt am Main
+49 (0)69.2556-1410
www.ip-europe.com

Federation of European Professional 
Photographers (FEP)
Європейська Федерація професійних фотографів
Willebroekkaai 37, 
1000 Brussels, 
Belgium
www.europeanphotographers.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

COPI’S (раз на рік)
Дизайн, фотографія, поліграфія, реклама,
Inter Expo Center
Sofia
Bulgaria
www.iec.bg

PHOTOKINA (раз на 2 роки)
Фотоіндустрія 
Koelnmesse GmbH
Cologne
Germany
www.photokina.com

PHOTONEX (раз на рік)
Фотоіндустрія
Ricoh Arena
Coventry 
UK - United Kingdom
www.photonex.org

SON IMAG FOTO  (раз на 2 роки)
Зображення і звук
Fira de Barcelona - Recinto Montjuïc
Barcelona
Spain
www.firabarcelona.com 
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Група 38.  
РІЗНОМАНІТНА ХІМІЧНА ПРОДУКЦІЯ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
38.01 Графiт штучний; графiт колоїдний або напiвколоїдний; вироби на основі графiту або iнших форм вуглецю 

у виглядi паст, блоків, пластин або iнших напiвфабрикатiв

38.02 Вугiлля активоване; продукція мiнеральна природна активована; вугiлля тваринного походження, вклю-
чаючи використане тваринне вугiлля:

38.03 Олiя талова, рафiнована або нерафiнована

38.04
Луг, що залишається вiд виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з ви-
лученими або невилученими цукрами, пiдданий чи не підданий хiмiчнiй обробцi, включаючи сульфонати 
лігніну, крім талової олiї товарної позицiї 3803

38.05

Скипидар живичний, деревний або сульфатний i олiї терпеновi iншi, одержані шляхом перегонки або 
із застосуванням iншого виду обробки деревини хвойних порід; дипентен неочищений; скипидар 
сульфiтний i п-цимол неочищений інший; соснова олія з вмістом альфа-терпiнеолу як головного компо-
нента

38.06 Канiфоль та смоляні кислоти, їх похiднi; спирт канiфольний та канiфольнi олiї; смолянi залишки пiсля пе-
регонки (переплавленi смоли)

38.07 Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пи-
воварний та аналогічні продукти на основi канiфолі, смоляних кислот або рослинного пеку

38.08

Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобігають проростанню паросткiв, та 
регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогiчнi засоби, подані у формах або упаковках 
для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад стрiчки, обробленi 
сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух)

38.09

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або 
закрiплення барвникiв, а також iншi продукти і готові препарати (наприклад препарати та засоби для 
обробки та протрави), видів, які використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або 
аналогiчних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені

38.10
Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання 
металiв; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металiв та iнших матеріалів; ма-
теріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнів та прутків

38.11
Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi препарати та інші 
готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, які використову-
ють з тiєю самою метою, що і нафтопродукти

38.12 Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в 
інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси

38.13 Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готові вогнегасні гранати та бомби 

38.14 Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в інших товарних позиціях не зазначені; готовi сумiшi для 
видалення фарб або лакiв

38.15 Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в інших товарних позиціях не зазначені

38.16 Цементи вогнетривкi, розчини будівельні, бетони та аналогiчнi сумiшi, крiм продукції товарної позицiї 
3801

38.17 Алкiлбензоли змішані та алкiлнафталiни змішані, крiм продуктів товарної позицiї 2707 або 2902

38.18 Елементи хiмiчнi легованi, призначенi для використання в електронiцi, у вигляді дискiв, пластин тощо; 
хiмiчнi сполуки легованi, призначенi для використання в електронiцi:
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ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

38.19
Гальмівні рiдини гiдравлiчні та iншi готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних трансмiсiй, без вмiсту нафти або 
нафтопродуктiв, одержаних із бiтумiнозних мiнералiв, або із вмістом нафти чи нафтопродуктів менш як 
70 мас.%

38.20 Антифризні препарати та готові рiдкi протиобліднювальні сумiшi

38.21 Середовища культуральні для вирощування чи підтримання життєдіяльності мікроорганізмів (включаю-
чи віруси та їм подібні) або рослинних, людських чи тваринних клітин)

38.22
Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на підкладці i приготовленi (готові) дiагностичнi або лабораторнi 
реагенти на підкладці або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифіковані ета-
лонні матеріали

38.23 Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування; промислові жирні спирти

38.24
Готовi сполучнi сумiшi, які використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна 
продукція та препарати хiмiчної або сумiжних із нею галузей промисловості (включаючи препарати, що 
складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені

38.25
Залишкова продукція хімічної або суміжних із нею галузей промисловості, в інших товарних позиціях не 
зазначена та не включена; відходи міського господарства; шлам стічних вод; інші відходи, що зазначені в 
примітці 6 до даної групи
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС різноманітної хімічної продукції за період 2012-2014 
років склав €24 млн, зменшувався в середньому на -14,8% на рік.  Для ЄС це становило 0,2% від середньоариф-
метичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 38 за згаданий період, що склало €12,5 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 38 (€ млн)

Частка Групи 38 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 38 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 38 (%)

3823  ПРОМИСЛОВІ МОНОКАРБОНОВІ ЖИРНІ КИСЛОТИ; КИСЛОТНІ ОЛІЇ ПІСЛЯ РАФІНУВАННЯ; ПРОМИСЛОВІ ЖИРНІ 
СПИРТИ

3818  ЕЛЕМЕНТИ ХIМIЧНI ЛЕГОВАНI, ПРИЗНАЧЕНI ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЕЛЕКТРОНIЦI, У ВИГЛЯДІ ДИСКIВ, ПЛАСТИН 
ТОЩО; ХIМIЧНI СПОЛУКИ ЛЕГОВАНI, ПРИЗНАЧЕНI ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЕЛЕКТРОНIЦI

3801  ГРАФIТ ШТУЧНИЙ; ГРАФIТ КОЛОЇДНИЙ АБО НАПIВКОЛОЇДНИЙ; ВИРОБИ НА ОСНОВІ ГРАФIТУ АБО IНШИХ ФОРМ 
ВУГЛЕЦЮ У ВИГЛЯДI ПАСТ, БЛОКІВ, ПЛАСТИН АБО IНШИХ НАПIВФАБРИКАТIВ

3808  IНСЕКТИЦИДИ, РОДЕНТИЦИДИ, ФУНГIЦИДИ, ГЕРБIЦИДИ, ЗАСОБИ, ЩО ЗАПОБІГАЮТЬ ПРОРОСТАННЮ ПАРОСТКIВ, 
ТА РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН, ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ЗАСОБИ ТА АНАЛОГIЧНI ЗАСОБИ, ПОДАНІ У ФОРМАХ АБО УПА-
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Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of miscellaneous chemical products between 2012 and 2014 amounted to €24mn, 
growing by an average of  ‐14,8% per annum over the period. This represents 0,2% of the EU’s €12,5bn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 38 (€ mn) Share of Chapter 38 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 38 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 38 (%) 

   
3823 INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; ACID OILS FROM REFINING; INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS 

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014

ІНШІ
39,66%

72 
ЧОРНІ 

МЕТАЛИ
22,69%

10 
ЗЕРНОВІ
11,84%

26 РУДИ, 
ШЛАКИ 

ТА ЗОЛА
9,76%

27 ЕНЕРГЕТИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ

8,75%

85 ЕЛЕКТРИЧНІ 
МАШИНИ

7,13%

38 РІЗНОМАНІТНА 
ХІМІЧНА 

ПРОДУКЦІЯ
0,18%

ІНШІ
16,49%

3823 ЖИРНІ 
КИСЛОТИ…

54,47%

3818 
ЕЛЕМЕНТИ 
ХIМIЧНI…

10,85%

3801 ГРАФIТ 
ШТУЧНИЙE…

7,42%

3808 
IНСЕКТИЦИДИ

…
5,61%

3824 ГОТОВI СПОЛУЧНI 
СУМIШI…

5,15%

ІНШІ
18,90%

ПОЛЬЩА
47,44%

НІМЕЧЧИНА
17,67%

ФРАНЦІЯ
6,83%

НІДЕРЛАНДИ
4,74%

ЛАТВІЯ
4,42%

 

 216

CHAPTER 38: MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of miscellaneous chemical products between 2012 and 2014 amounted to €24mn, 
growing by an average of  ‐14,8% per annum over the period. This represents 0,2% of the EU’s €12,5bn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 38 (€ mn) Share of Chapter 38 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 38 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 38 (%) 

   
3823 INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; ACID OILS FROM REFINING; INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS 

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014

ІНШІ
39,66%

72 
ЧОРНІ 

МЕТАЛИ
22,69%

10 
ЗЕРНОВІ
11,84%

26 РУДИ, 
ШЛАКИ 

ТА ЗОЛА
9,76%

27 ЕНЕРГЕТИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ

8,75%

85 ЕЛЕКТРИЧНІ 
МАШИНИ

7,13%

38 РІЗНОМАНІТНА 
ХІМІЧНА 

ПРОДУКЦІЯ
0,18%

ІНШІ
16,49%

3823 ЖИРНІ 
КИСЛОТИ…

54,47%

3818 
ЕЛЕМЕНТИ 
ХIМIЧНI…

10,85%

3801 ГРАФIТ 
ШТУЧНИЙE…

7,42%

3808 
IНСЕКТИЦИДИ

…

3824 ГОТОВI СПОЛУЧНI 
СУМIШI…

5,15%

ІНШІ
18,90%

ПОЛЬЩА
47,44%

НІМЕЧЧИНА
17,67%

ФРАНЦІЯ
6,83%

НІДЕРЛАНДИ
4,74%

ЛАТВІЯ
4,42%
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CHAPTER 38: MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of miscellaneous chemical products between 2012 and 2014 amounted to €24mn, 
growing by an average of  ‐14,8% per annum over the period. This represents 0,2% of the EU’s €12,5bn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 38 (€ mn) Share of Chapter 38 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 38 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 38 (%) 

   
3823 INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; ACID OILS FROM REFINING; INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS 
3818 CHEMICAL ELEMENTS AND COMPOUNDS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS, IN THE FORM OF DISCS, WAFERS, CYLINDERS, RODS OR SIMILAR 
FORMS, OR CUT INTO DISCS, WAFERS OR SIMILAR FORMS, WHETHER OR NOT POLISHED OR WITH A UNIFORM EPITAXIAL COATING (EXCL. 
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Other
39,66%

72 IRON 
AND 

STEEL
22,69%

10 
CEREALS
11,84%

26 ORES, 
SLAG 

AND ASH
9,76%

27 MINERAL FUELS, 
MINERAL OILS AND 

PRODUCTS
8,75%

85 
ELECTRICAL 
MACHINERY 

AND 
EQUIPMENT 
AND PARTS 

THEREOF
7,13%38 

MISCELLAN
EOUS 

CHEMICAL 
PRODUCTS

0,18%

OTHER
16,49%

3823 
INDUSTRIAL…

54,47%

3818 
CHEMICAL 
ELEMENTS

…
10,85% 3801 

ARTIFICIAL 
GRAPHITE

…
7,42%

3808 
INSECTICIDES…

5,61%

3824 
PREPARED 
BINDERS…

5,15%

OTHER
18,90%

POLAND
47,44%

GERMANY
17,67%

FRANCE
6,83%

NETHERLANDS
4,74%

LATVIA
4,42%
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КОВКАХ ДЛЯ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI АБО ЯК ПРЕПАРАТИ, АБО У ВИГЛЯДI ГОТОВИХ ВИРОБIВ (НАПРИКЛАД СТРIЧКИ, 
ОБРОБЛЕНI СIРКОЮ, ҐНОТИ, СВIЧКИ I ПАПIР ЛИПКИЙ ВIД МУХ)

3824  ГОТОВI СПОЛУЧНI СУМIШI, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ У ВИРОБНИЦТВI ЛИВАРНИХ ФОРМ АБО ЛИВАРНИХ СТРИЖНIВ; 
ХIМIЧНА ПРОДУКЦІЯ ТА ПРЕПАРАТИ ХIМIЧНОЇ АБО СУМIЖНИХ ІЗ НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ (ВКЛЮЧАЮ-
ЧИ ПРЕПАРАТИ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ ІЗ СУМІШЕЙ ПРИРОДНИХ ПРОДУКТІВ), В ІНШИХ ТОВАРНИХ ПОЗИЦІЯХ НЕ ЗА-
ЗНАЧЕНІ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 46 видів продукції Групи 38 (на рівні 6 знаків), що склало  90,2% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

382319 Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії піс-
ля рафінування; промислові жирні спирти

13 082 158 54,5%

381800 Елементи хiмiчнi легованi, призначенi для використання в 
електронiцi, у вигляді дискiв, пластин тощо; хiмiчнi сполуки 
легованi, призначенi для використання в електронiцi

2 606 703 10,9%

382490 Готовi сполучнi сумiшi, які використовують у виробництвi 
ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукція та 
препарати хiмiчної або сумiжних із нею галузей промисло-
вості (включаючи препарати, що складаються із сумішей при-
родних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені

1 045 329 4,4%

382200 Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на підкладці i 
приготовленi (готові) дiагностичнi або лабораторнi реагенти 
на підкладці або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 
3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали

1 034 701 4,3%

380110 Графiт штучний 920 642 3,8%
381900 Гальмівні рiдини гiдравлiчні та iншi готовi рiдкi сумiшi 

для гiдравлiчних трансмiсiй, без вмiсту нафти або 
нафтопродуктiв, одержаних із бiтумiнозних мiнералiв, або із 
вмістом нафти чи нафтопродуктів менш як 70 мас.%

920 148 3,8%

380893 Гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та 
регулятори росту рослин

559 669 2,3%

380130 Вуглецевi пасти для електродiв та аналогiчнi маси для футе-
рування печей

536 198 2,2%

382000 Вугiлля активоване; продукція мiнеральна природна активо-
вана; вугiлля тваринного походження, включаючи викорис-
тане тваринне вугiлля

484 831 2,0%

381590 Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в 
інших товарних позиціях не зазначені

469 819 2,0%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 38 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізно-
го мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

380110 Графiт штучний 3,6% 0 0%
380130 Вуглецевi пасти для електродiв та аналогiчнi маси для футерування 

печей
5,3% 0 0%

380893 Гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин
3808 93 11 ---- На основi феноксифiтогормонiв 6% 0 0%
3808 93 13 ---- На основi триазинiв 6% 0 0%
3808 93 15 ---- На основi амiдiв 6% 0 0%
3808 93 17 ---- На основi карбаматiв 6% 0 0%
3808 93 21 ---- На основi похiдних динiтроанiлiну 6% 0 0%
3808 93 23 ---- На основi похiдних сечовини, урацилу або сульфонiлсечовини 6% 0 0%
3808 93 27 ---- Іншi 6% 0 0%
3808 93 30 --- Засоби, що запобігають проростанню паросткiв 6% 0 0%
3808 93 90 --- Регулятори росту рослин 6,5% 0 0%

381590 Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в інших товарних позиціях не зазначені

3815 90 10 -- Каталiзатор, який складається з етилтрифенiлфосфонію ацетату у 
виглядi розчину в метанолi

Вільна 0 0%

3815 90 90 -- Інші 6,5% 0 0%
381800 Елементи хiмiчнi легованi, призначенi для використання в електронiцi, у вигляді дискiв, пластин тощо; 

хiмiчнi сполуки легованi, призначенi для використання в електронiцi
3818 00 10 - Кремнiй легований Вільна 0 0%
3818 00 90 - Іншi Вільна 0 0%

381900 Гальмівні рiдини гiдравлiчні та iншi готовi рiдкi сумiшi для 
гiдравлiчних трансмiсiй, без вмiсту нафти або нафтопродуктiв, одер-
жаних із бiтумiнозних мiнералiв, або із вмістом нафти чи нафтопро-
дуктів менш як 70 мас.%

6,5% 0 0%

382000 Антифризні препарати та готові рiдкi протиобліднювальні сумiшi 6,5% 0 0%
382200 Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на підкладці i приготовленi 

(готові) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на підкладці або без 
неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифіковані 
еталонні матеріали

Вільна 0 0%

382319 Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування; промислові жирні спирти
3823 19 20 --- Дистильованi жирнi кислоти 2,9% 0 0%
3823 19 30 --- Жирнокислотний дистилят 2,9% 0 0%
3823 19 90 --- Іншi 2,9% 0 0%

382490 CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES, INCL. THOSE CONSISTING 
OF MIXTURES OF NATURAL PRODUCTS, N.E.S.
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізно-
го мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

3824 90 10 -- Сульфонати нафтовi, за винятком сульфонатiв лужних металiв, 
амонiю або етаноламiнiв; тiофенованi сульфокислоти масел, одержа-
них із бiтумiнозних мiнералiв, та їх солi

5,7% 0 0%

3824 90 15 -- Іоніти 6,5% 0 0%
3824 90 20 -- Газопоглиначi для вакуумних приладiв 6% 0 0%
3824 90 25 -- Пiролiгнiти (наприклад кальцiю); тартрат кальцiю неочищений; ци-

трат кальцiю неочищений
5,1% 0 0%

3824 90 30 -- Нафтенові кислоти, їх водонерозчинні солі, та їх складні ефіри 3,2% 0 0%
3824 90 35 -- Антикорозiйнi препарати з вмістом амiнiв як активних складових 6,5% 0 0%
3824 90 40 -- Розчинники та розрiджувачi складнi неорганiчнi для лакiв та анало-

гічної продукції
6,5% 0 0%

3824 90 45 --- Суміші, що перешкоджають утворенню накипу, та аналогічні про-
дукти

6,5% 0 0%

3824 90 50 --- Препарати для гальванізації 6,5% 0 0%
3824 90 55 --- Сумiшi складних моно-, ди- та триефiрiв жирних кислот і глiцерину 

(емульгатори для жирiв)
6,5% 0 0%

3824 90 61 ---- Промiжнi продукти виробництва антибіотикiв, одержанi в резуль-
таті ферментацiї Streptomyces tenebrarius, висушенi або невисушенi, що 
застосовуються в процесi виробництва лікарських засобів для людей 
(товарна позицiя 3004)

Вільна 0 0%

3824 90 62 ---- Промiжнi продукти виробництва солей моненсину Вільна 0 0%
3824 90 64 ---- Іншi 6,5% 0 0%
3824 90 65 --- Допомiжнi продукти для ливарних виробництв (крiм зазначених у 

товарній категорії 3824 10 00)
6,5% 0 0%

3824 90 70 --- Препарати вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подібні захиснi 
суміші, які використовуються у будiвництвi

6,5% 0 0%

3824 90 75 ---- Пластини з нiобату лiтiю без легувальних добавок Вільна 0 0%
3824 90 80 ---- Сумiш амiнiв, одержана з димеризованих жирних кислот, середня 

молекулярна маса яких 520 або бiльше, але не більш як 550 
Вільна 0 0%

3824 90 85 ---- 3-(1-Етил-1-метилпропiл) iзоксазол-5-iламiн у вигляді розчину в 
толуолі

Вільна 0 0%

3824 90 91 ---- Фатокислота моно-акрил естерс, з умістом естерів 96,5 % або біль-
ше (FAMAE)

6,5% 0 0%

3824 90 97 ---- Інші 6,5% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
 Перелік тарифних квот для імпорту в Європейський Союз продукції  Групи 38. 

Продукція Тарифна класифікація ЄС Обсяг ТК
Манітол сорбіту 382460(11-19-91-99) 100 тонн/рік

Продукти переробки солоду та крохмалю 380910(10-30-50-90) 2 000 тонн/рік
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе вико-
ристання матеріалів того ж заголовку, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни товару від 
виробника;

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 38. 

Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матері-
алів іншого походження, які набувають статусу товарів, що 
походять з певної країни 

Окремі 
товарні 
коди по-
зиції 3801 

- Колоїдний графіт у вигляді суспензії в 
оливі й напівколоїдний графіт; вуглецеві 
пасти для електродів 

- Графіт у вигляді пасти, що є сумішшю 
графіту масовою часткою більше 30 % з 
мінеральними оливами 

Виробництво, у якому ціна усіх мате-
ріалів заголовку 3403 не перевищує 
20 % ціни товару від виробника 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не переви-
щує 40 % ціни товару від 
виробника 

3808 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 
гербіциди, засоби, що запобігають про-
ростанню паростків, та регулятори росту 
рослин, дезінфекційні засоби та аналогіч-
ні засоби, подані у формах чи упаковках 
для роздрібної торгівлі або як препарати, 
або у вигляді готових виробів (напри-
клад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, 
свічки й папір липкий від мух) 

Виробництво, у якому ціна усіх мате-
ріалів не перевищує 50 % ціни това-
рів від виробника 

3818 Лакувальні хімічні елементи для викорис-
тання в електроніці, у формі дисків, тон-
ких кристалічних пластин або подібних 
формах; лакувальні хімічні сполуки для 
використання в електроніці 

Виробництво, у якому ціна усіх мате-
ріалів не перевищує 50 % ціни товару 
від виробника 

3819 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові 
рідкі суміші для гідравлічних трансмісій, 
без вмісту або із вмістом менш як 70 
мас.% нафти або нафтопродуктів, одер-
жаних із бітумінозних мінералів 

Виробництво, у якому ціна усіх мате-
ріалів не перевищує 50 % ціни товару 
від виробника 

3822 Реагенти діагностичні або лабораторні 
на підкладці й приготовлені (готові) діа-
гностичні або лабораторні реагенти на 
підкладці або без неї, крім зазначених 
у заголовках 3002 і 3006; сертифіковані 
еталонні матеріали 

Виробництво, у якому ціна усіх мате-
ріалів не перевищує 50 % ціни товару 
від виробника 

3823 Промислові єдиноосновні жирні кислоти; 
кислі олії після очищення; промислові 
жирні спирти: 
- Промислові єдиноосновні жирні кисло-
ти; кислі олії після очищення 

Виробництво з матеріалів будь-якого 
заголовку, окрім матеріалів даного 
товару 

- Промислові жирні спирти Виробництво з матеріалів будь-якого 
заголовку, зокрема інших матеріалів 
заголовку 3823 
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Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матері-
алів іншого походження, які набувають статусу товарів, що 
походять з певної країни 

3824 Готові сполучні суміші, які використову-
ють у виробництві ливарних форм або 
ливарних стрижнів; хімічна продукція 
та препарати хімічної або суміжних із 
нею галузей промисловості (включаючи 
препарати, що складаються із сумішей 
природних продуктів), не зазначені й не 
включені в інші заголовки: 
- Наступні товари даного заголовку: 
-- Готові сполучні суміші, які використо-
вують у виробництві ливарних форм або 
ливарних стрижнів, на основі природних 
смолистих сполук 
-- Нафтенові кислоти, їх нерозчинні у воді 
солі та їх складні ефіри 
-- Сорбітол, крім сорбітолу заголовка 
2905 

Виробництво з матеріалів будь-якого 
заголовку, окрім матеріалів даного 
товару. Проте можливе викорис-
тання матеріалів того ж заголовку, 
за умови, що їхня загальна ціна не 
перевищує 20 % ціни товару від ви-
робника 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не переви-
щує 40 % ціни товару від 
виробника 

-- Сульфонати нафтові, за винятком 
сульфонатів лужних металів, амонію або 
етаноламінів; тіофеновані сульфокислоти 
масел, одержаних із бітумінозних мінера-
лів, та їх солі 
-- Іоніти 
-- Газопоглиначі для вакуумних приладів 
-- Оксид заліза лужний для очищення 
газів 
-- Аміачна вода й відпрацьована газо-
очисна маса, отримана під час очищення 
вугільного газу 
-- Сульфонафтенові кислоти, їх нерозчин-
ні у воді солі та їх складні ефіри 
-- Сивушне масло і масло Джепеля (масло 
кісткового дьогтю) 
-- Суміші солей зі вмістом різних аніонів 
-- Копіювальні пасти на основі желатину, 
на паперовій чи текстильній основі або 
без основи 
- Інші Виробництво, у якому ціна усіх мате-

ріалів не перевищує 50 % ціни товару 
від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 38 : Різноманітна 
хімічна продукція, при експорті в Європейський Союз.37

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Контроль за торгівлею небезпечними хімічними речовинами

3. Речовини, що руйнують озоновий шар

4. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази

5. Технічні вимоги до цивільних літаків

6. Технічні стандарти медичних виробів для діагностики  іn vіtro

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.

37  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 
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the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Контроль за торгівлею небезпечними хімічними речовинами
Імпорт деяких небезпечних хімічних речовин в Європейський Союз заборонений або суворо обмежений і підпо-
рядкований заходам контролю, визначеним у постанові: Regulatіon (EU) No 649/2012 of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-201 27/07/2012) (CELEX 32012R0649). Ця постанова реалізує Роттердамську конвенцію 
про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин і пестици-
дів у міжнародній торгівлі заради захисту людського здоров’я і довкілля від потенційної шкоди та сприяння зва-
женому використанню таких речовин з огляду на довкілля.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є дві базові процедури для імпортування:
a)  Процедура попередньої обгґрунтованої згоди 

Експорт деяких пестицидів і промислових хімікатів, які були заборонені або суворо обмежені з міркувань охорони 
здоров’я або екологічних причин, можна здійснювати тільки за явної попередньої обґрунтованої згоди країни, що 

імпортує.
Країна-імпортер може вирішити дозволити постачання чи ні, або погодитися на імпорт цих товарів тільки за певних 
умов.

b)  Процедура нотифікації
Перш, ніж хімікати стають предметом процедури попередньої обґрунтованої згоди, уповноважений національний 
орган країни, яка планує експортувати заборонену чи суворо обмежену для використання на її території хімічну речо-
вину, повинен поінформувати, до першого постачання і надалі щорічно, уповноважений національний орган країни-
імпортера, що такий експорт буде здійснюватися (процедура нотифікації).

Європейське агентство хімікатів (European Chemіcals Agency, ЕСНА) слугує загальним національний органом для ЄС 
для всіх адміністративних функцій Конвенції: воно відправляє і отримує повідомлення про експорт з третіх країн, 

ухвалює рішення про імпорт в ЄС і подає нотифікації про попередню обґрунтовану згоду.

У Додатку І до постанови зазначені:

промислові хімікати), або до однієї з підкатегорій ЄС (тобто пестициди, як засоби захисту рослин, біоци-
ди, промислові хімікати для професіоналів та для загального вжитку).

-
повідно до Роттердамської конвенції.
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Законодавство

export and іmport of hazardous chemіcals (OJ L-201 27/07/2012) (CELEX 32012R0649)

of the Rotterdam Conventіon on the Prіor Іnformed Consent Procedure for certaіn hazardous chemіcals and 
pestіcіdes іn іnternatіonal trade (OJ L-299 28/10/2006) (CELEX 32006D0730)

No 689/2008 – Publіcatіon made іn accordance wіth Artіcle 23 of Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European 
Parlіament and of the Councіl of 17 June 2008 concernіng the export and іmport of dangerous chemіcals (OJ 
C-65 01/03/2011)

chemіcals pursuant to Councіl Regulatіon (EEC) No 2455/92 concernіng the export and іmport of certaіn 
dangerous chemіcals (OJ L-275 27/10/2000) (CELEX 32000D0657)

to Councіl Regulatіon (EEC) No 2455/92 concernіng the export and іmport of certaіn dangerous chemіcals and 
amendіng Decіsіon 2000/657/EC (OJ L-318 04/12/2001) (CELEX 32001D0852)

pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl and amendіng 
Decіsіons 2000/657/EC and 2001/852/EC (OJ L-174 12/07/2003) (CELEX 32003D0508)

– Commіssіon Decіsіon 2004/382/EC of 26 Aprіl 2004 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-144 
30/04/2004)  (CELEX 32004D0382)

– Commіssіon Decіsіon 2005/416/EC of 19 May 2005 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl 
and amendіng Decіsіons 2000/657/EC, 2001/852/EC and 2003/508/EC (OJ L-147 10/06/2005) (CELEX 
32005D0416)

– Commіssіon Decіsіon 2005/814/EC of 18 November 2005 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 304/2003 of the European Parlіament and of the Councіl and 
amendіng Decіsіon 2000/657/EC (OJ L-304 23/11/2005) (CELEX 32005D0814)

– Commіssіon Decіsіon 2009/875/EC of 30 November 2009 adoptіng Communіty іmport decіsіons  for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-315 
02/12/2009) (CELEX 32009D0875)

– Commіssіon Decіsіon 2009/966/EC of 30 November 2009 adoptіng Communіty іmport decіsіons for certaіn 
chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European Parlіament and of the Councіl and 
amendіng Commіssіon Decіsіons 2000/657/EC, 2001/852/EC, 2003/508/EC, 2004/382/EC and 2005/416/ EC 
(OJ L-341 22/12/2009) (CELEX 32009D0966)

– Councіl Decіsіon 2011/162/EU of 14 March 2011 establіshіng the posіtіon to be taken by the European 
Unіon wіthіn the fіfth meetіng of the Conference of the Partіes of the Rotterdam Conventіon as regards the 
amendments to Annex ІІІ to the Rotterdam Conventіon on the Prіor Іnformed Consent Procedure for certaіn 
hazardous chemіcals and pestіcіdes іn іnternatіonal trade (OJ L-70 17/03/2011) (CELEX 32011D0162)

– Commіssіon Іmplementіng Decіsіon 2012/C 177/05 of 15 June 2012 adoptіng Unіon іmport decіsіons for 
certaіn chemіcals pursuant to Regulatіon (EC) No 689/2008 of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ C-177 20/06/2012) (CELEX 32012D0620(01))

3. Речовини, що руйнують озоновий шар
Товари, що можуть містити речовини, які руйнують озоновий шар, це наприклад, холодильники, морозильні 
камери, кондиціонери, протиастматичні спреї, розчинники, частини машин і транспортних засобів. Протипо-
жежне обладнання та інша продукція на основі фреонів можуть бути імпортовані за певних умов для конкрет-
них застосувань і підлягає ліцензуванню.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Імпорт в ЄС продуктів і обладнання, що містять або працюють на основі речовин, які руйнують озоновий шар, заборо-
нено. Ця заборона стосується всіх країн, незалежно від того, чи є вони членами Монреальського протоколу 1987 про 
речовини, що руйнують озоновий шар.

Законодавство

substances that deplete the ozone layer (OJ L-286 31/10/2009) (CELEX 32009R1005)

4. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази
Відповідно до постанови – Regulatіon (EC) No 842/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-161 
14/06/2006) (CELEX 32006R0842), ринкування в ЄС продукції та обладнання, що містить фтористі парникові гази, 
перелічені в Додатку ІІ, заборонено, починаючи від  дати, зазначеної в Додатку.

Законодавство

fluorіnated greenhouse gases (OJ L-161 14/06/2006) (CELEX 32006R0842)

5. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:

Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.

Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).
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6. Технічні стандарти медичних виробів для діагностики іn vіtro 
Ринкування в ЄС медичних виробів для діагностики іn vіtro підлягає обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Dіrectіve 98/79/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-331 07/12/1998) (CELEX 31998L0079). 
Ці вимоги покликані забезпечити високий рівень захисту здоров’я і безпечності пацієнтів, користувачів і третіх 
осіб, а також досягти проектної продуктивності. Прикладами діагностичних медичних виробів для діагностики 
іn vіtro є вироби й обладнання для аналізу крові, тести на вагітність, лабораторне обладнання для діагностич-
них досліджень іn vіtro і т.д. Товари загального лабораторного користування виключаються. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Медичні вироби повинні задовольняти обов’язкові вимоги, сформульовані в Додатку І до директиви так, щоб їхня 
конструкція, виробництво і пакування мінімізували всі ризики для здоров’я і безпеки пацієнтів, користувачів і третіх 
осіб за належного використання. 

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Процедура оцінювання відповідності

Відповідність більшості продуктів, охоплених цією директивою, може оцінювати сам виробником, якщо вони 
не становлять прямої небезпеки для пацієнтів. Виробник повинен скласти документ (декларацію ЄС про відпо-
відність), який свідчить, що продукція відповідає обов’язковим вимогам директиви. Він також повинен підготу-
вати технічну документацію, описану в Додатку ІІІ, і засвідчити, що у виробництві дотримується принципів за-
безпечення якості.

Маркування знаком «CE»

Вироби, які вважаються відповідними до обов’язкових вимог, повинні за розміщення на ринку мати маркуван-
ня знаком «CE». Маркування ставлять на виробі, упаковці або інструкції з експлуатації, знак має бути видимим, 
розбірливим і незмивним. Маркування знаком «CE» має супроводжувати ідентифікаційний номер названого ор-
гану, залученого до процедури оцінювання відповідності, коли передбачена участь третьої сторони.

Вироби, призначенні для використання як дослідний матеріал для вивчення ефективності, не треба маркувати 
знаком «CE». Їх повинна супроводжувати заява, складена виробником, яка засвідчує, що продукт задовольняє 
обов’язкові вимоги директиви. Зміст цієї заяви наводиться в додатку VІІІ. 

Митні органи держав-членів також повинні контролювати відповідність виробів обов’язковим вимогами в пунк-
тах в’їзду до ЄС.

Законодавство

medіcal devіces (OJ L-331 07/12/1998) (CELEX 31998L0079)

medіcal devіces (OJ L-131 16/05/2002) (CELEX 32002D0364)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Chemical Industry Council (CEFIC)
Європейська Рада хімічної промисловості
Avenue E. van Nieuwenhuyse, 
4 box 1 - 1160 Brussels - Belgium
+ 32 2 676 72 11 
+ 32 2 676 73 00
www.cefic.org

European Ready Mixed Concrete Organization 
(ERMCO)
Європейська Організація товарного бетону
Boulevard du Souverain, 68
1170 Brussels
Belgium
+32 (2) 6455212
www.ermco.eu

European Oleochemicals and Allied Products Group 
(APAG)
Європейська Асоціація олеохімічної промисловості і 
суміжних продуктів 
Av. E. Van Nieuwenhuyse 4 / box 1
B - 1160 Brussels
Belgium
+32 2 676 73 47
www.apag.org

European Liaison Committee for Pulp and Paper 
(EUCEPA)
Європейський Координаційний Комітет целюлози 
та паперу 
23 Rue dAumale F-75009 
Paris,
France
+33 1 45 63 53 09
www.eucepa.eu

Federation of the European Producers of Abrasives 
(FEPA)
Європейська Федерація виробників Абразивів
20, avenue Reille
75014 PARIS 
FRANCE
+33(0)1 45 81 25 90
+33(0)1 45 81 62 94
www.fepa-abrasives.org 

European Diagnostic Manufacturers Association 
(EDMA)
Європейська Асоціація діагностики
Rue Joseph II - 40
1000 Brussels - Belgium
+32 2 772 2225
+32 2 772 2329
www.edma-ivd.be

European Electronic Component Manufacturers 
Association (EECA)
Європейська Асоціація виробників електронних 
компонентів
11/13 rue de la Duchesse, 
1150 Brussels, 
Belgium
www.eeca.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ACHEMA (раз на 3 роки)
Хімічне машинобудування, захист навколишнього 
середовища та біотехнології.
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt 
Germany
www.achema.de

ANALYTICA (раз на 2 роки)
Біотехнології ,  діагностика  та лабораторні 
технології
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.analytica.de

BALTMEDICA (раз на 2 роки)
Медичні технології для діагностики та терапії, 
фармацевтичні, лабораторні технології, 
Стоматологічні технології, офтальмологія, 
Lithuanian Exhibition Centre (Litexpo)
Vilnius 
Lithuania
www.litexpo.lt 

CONTAMINEXPO - CONTAMINEXPERT (раз на 2 
роки)
Контроль забруднень в харчовій промисловості
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.contaminexpo-contaminexpert.fr

CHEM-MED (раз на рік)
Хімічна та хіміко-фармацевтична сировина, 
машинобудування, рослини, механізми для обробки 
і виготовлення обладнання, інструментарій та 
матеріали для лабораторії і процесу
Fiera Milano City
Milan 
Italy
www.chem-med.eu

CHEMICAL INDUSTRY (раз на рік)
Хімічна промисловість
International Fair Plovdiv
Plovdiv 
Bulgaria
www.fair.bg

CHEMBIO FINLAND (раз на 4 роки)
Хімічна промисловість і біотехнології 
Helsinki Fair Centre
Helsinki
Finland
www.messukeskus.com 

FOOD-ING INTERNATIONAL (раз на рік)
Продукти харчування і напої, інгредієнти для 
галузей харчової промисловості, алкогольних та 
безалкогольних напоїв 
Bologna Exhibition Centre
Bologna
Italy
www.fooding.pro

FI EUROPE & NI (раз на 2 роки)
Інгредієнти для харчової промисловості
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.figlobal.com

FORUM LABO & FORUM BIOTECH (раз на 2 роки)
Технологічні інновації в лабораторії
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.forumlabo.com

HEALTH INGREDIENTS EUROPE (раз на 2 роки)
Інгредієнти для здоров’я 
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany 
www.rai.nl

ICHEAP & PRES (раз на 2 роки)
Хімічний та технологічний інжиніринг
AIDIC (Italian Association of Chemical Engineering)
Milan 
Italy
www.aidic.it

NATURAL INGREDIENTS (раз на 2 роки)
Натуральні інгредієнти ,  виробництво 
напівфабрикатів та готової продукції
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt
Germany
www.figlobal.com
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PROCESS TECHNOLOGY (раз на 2 роки)
Новітні ноу-хау й технології в переробних галузях 
промисловості
Svenska Mässan - Swedish Exhibition & Congress 
Centre
Gothenburg 
Sweden
www.svenskamassan.se

SVTM - SALON DU VIDE ET DES TRAITEMENTS DES 
MATÉRIAUX (раз на рік)
Вакуумні методики і матеріали для лікування
Zénith de Saint-Etienne
Saint-Étienne 
France
www.svtm.eu

SOLIDS ANTWERPEN (раз на 2 роки)
Виготовлення і обробка порошків, гранул і сипучих 
продуктів (у тому числі виробництва продуктів 
харчування і напоїв, хімікатів, косметики, кормів для 
тварин і кормів). Обробка, Зберігання, Логістика
Bouwcentrum Antwerpen
Antwerp
Belgium
www.easyfairs.com

SOLIDS NETHERLANDS (раз на 2 роки)
Виготовлення і обробка порошків, гранул і сипучих 
продуктів (у тому числі виробництва продуктів 
харчування і напоїв, хімікатів, косметики, кормів для 
тварин і кормів). Обробка, Зберігання, Логістика
Ahoy Rotterdam
Rotterdam 
Netherlands
www.easyfairs.com

SCHÜTTGUT (раз на рік)
Продукти харчування і напої, хімікати, косметика, 
корма для тварин . Обробка, зберігання, логістика
Exhibition Centre Westfallenhalle Dortmund
Dortmund 
German
www.foerderprozess-foren.de





Розділ VII:  
ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ, ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ 
З НИХ; КАУЧУК, ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ

39 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
40 Каучук, гума та вироби з них
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Група 39.  
ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ, ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
39.01 Полiмери етилену в первинних формах

39.02 Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах

39.03 Полiмери стиролу у первинних формах

39.04 Полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв, у первинних формах

39.05 Полiмери вiнiлацетату або iнших складних вінілових ефiрiв у первинних формах; iншi вiнiловi полiмери у 
первинних формах

39.06 Акриловi полiмери у первинних формах

39.07 Полiацеталі, iншi прості полiефiри (поліетери) та епоксиднi смоли, у первинних формах; полiкарбонати, 
алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складні поліефіри (поліестери), у первинних формах

39.08 Полiамiди у первинних формах

39.09 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні смоли та полiуретани у первинних формах

39.10 Силiкони у первинних формах

39.11
Смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi, кумароноiнденовi та полiтерпени, полiсульфіди, полісульфони та 
iншi речовини, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, у первинних формах, не включенi до iнших товарних 
позицій

39.12 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi, у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицій

39.13
Полiмери природнi (наприклад альгiнова кислотa) та полiмери природнi модифiкованi (наприклад 
затвердiлi протеїни (бiлки), хiмiчнi похiднi натурального каучуку), у первинних формах, не включенi до 
iнших товарних позицій

39.14 Смоли iонообмiннi, одержанi на основi полiмерiв товарних позицiй 3901 — 3913, у первинних формах

39.15 Вiдходи, обрiзки та скрап із пластмас

39.16
Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та 
профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з 
полiмерних матерiалiв

39.17 Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад з'єднання, колiна, муфти) із пластмаси

39.18 Покриття пластмасовi для пiдлог, самоклейні або несамоклейні, у рулонах або пластинах; покриття 
пластмасовi для стiн або стелі, зазначенi у примiтцi 9 до цiєї групи

39.19 Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та iншi плоскi пластмасовi форми, з пластмас самоклейні, у рулонах 
або не у рулонах

39.20 Іншi плити, листи, плiвки, стрічки та пластини з пластмаси, непористi, неармовані, нешаруваті, без 
пiдкладки та не поєднанні подібним способом з іншими матеріалами

39.21 Іншi плити, листи, плiвки та смуги або стрічки з пластмаси

39.22 Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази та їх сидiння i кришки для них, бачки зливні та аналогiчнi вироби 
санiтарно-технічного призначення з пластмас

39.23 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарiв; пробки, кришки, ковпаки та iншi вироби 
з пластмас для герметизації, закупорювання

39.24 Посуд та прибори столові або кухонні, iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi або туалетні вироби, з 
пластмас

39.25 Вироби будiвельнi з пластмас, в іншому місці не зазначені

39.26 Іншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 — 3914
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них за пе-
ріод 2012-2014 років склав €63 млн, зростаючи в середньому на 10% на рік.  Для ЄС це становило 0,19% від серед-
ньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції     Групи 39 за згаданий період, що склало €32 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 39 (€ млн)

Частка Групи 39 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 39 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 39 (%)

3923  ВИРОБИ З ПЛАСТМАСИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ТОВАРIВ; ПРОБКИ, КРИШКИ, КОВПАКИ ТА IНШI 
ВИРОБИ З ПЛАСТМАС ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ, ЗАКУПОРЮВАННЯ

3907  ПОЛIАЦЕТАЛІ, IНШI ПРОСТІ ПОЛIЕФIРИ (ПОЛІЕТЕРИ) ТА ЕПОКСИДНI СМОЛИ, У ПЕРВИННИХ ФОРМАХ; 
ПОЛIКАРБОНАТИ, АЛКIДНI СМОЛИ, СКЛАДНI ПОЛIАЛIЛЬНI ЕФIРИ ТА IНШI СКЛАДНІ ПОЛІЕФІРИ (ПОЛІЕСТЕРИ), У 
ПЕРВИННИХ ФОРМАХ

3926  ІНШI ВИРОБИ З ПЛАСТМАС ТА ВИРОБИ З IНШИХ МАТЕРIАЛIВ ТОВАРНИХ ПОЗИЦIЙ 3901 — 3914
3921  ІНШI ПЛИТИ, ЛИСТИ, ПЛIВКИ ТА СМУГИ АБО СТРІЧКИ З ПЛАСТМАСИ
3920  ІНШI ПЛИТИ, ЛИСТИ, ПЛIВКИ, СТРІЧКИ ТА ПЛАСТИНИ З ПЛАСТМАСИ, НЕПОРИСТI, НЕАРМОВАНІ, НЕШАРУВАТІ, БЕЗ 

ПIДКЛАДКИ ТА НЕ ПОЄДНАННІ ПОДІБНИМ СПОСОБОМ З ІНШИМИ МАТЕРІАЛАМИ
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CHAPTER 39: PLASTICS AND ARTICLES THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of plastics and articles thereof between 2012 and 2014 amounted to €63mn, 
growing by an average of  10% per annum over the period. This represents 0,19% of the EU’s €32bn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 39 (€ mn) Share of Chapter 39 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 39 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 39 (%) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 103 види продукції Групи 39  (на рівні 6 знаків), що склало  76,4% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код виду про-
дукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

392310 Коробки, ящики, кошики та аналогічні вироби 13 800 493 22,0%
392690 Іншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв 

товарних позицiй 3901 — 3914
7 080 094 11,3%

390720 Полiефiри простi iншi 5 810 164 9,3%
392190 Іншi плити, листи, плiвки та смуги або стрічки з пласт-

маси
5 061 131 8,1%

392020 З полiмерiв пропiлену 3 986 907 6,4%
392590 Вироби будiвельнi з пластмас, в іншому місці не за-

значені
2 953 873 4,7%

392390 Вироби з пластмаси для транспортування та пакуван-
ня товарiв; пробки, кришки, ковпаки та iншi вироби з 
пластмас для герметизації, закупорювання

2 780 074 4,4%

392340 Бобiни, котушки, шпулi та аналогічні основи для на-
мотування

2 382 572 3,8%

391732 Іншi, не армованi або не комбiнованi з iншими 
матерiалами i без фiтингiв

2 135 445 3,4%

390760 Полi(етилентерефталат) 1 983 829 3,2%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 39 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний пері-
од (років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

390720 Полiефiри простi iншi
3907 20 11 --- Полiетиленглiколi 6,5% 0 0%
3907 20 21 ---- З гiдроксильним числом не бiльш як 100 6,5% 0 0%
3907 20 29 ---- Іншi 6,5% 0 0%
3907 20 91 --- Співполімер 1-хлор-2,3-епоксипропану та етилен оксиду Вільна 0 0%
3907 20 99 --- Інші 6,5% 0 0%

390760 Полi(етилентерефталат)
3907 60 20 -- Що має характеристичну в’язкість 78 мл/г або вищу 6,5% 3 4,3%
3907 60 80 -- Інші 6,5% 3 4,3%

391732 -Іншi, не армованi або не комбiнованi з iншими матерiалами i без фiтингiв
3917 32 10 ---- З продуктів, одержаних конденсацією або полiмеризацiєю з пере-

групуванням, хiмiчно модифiкованих або немодифiкованих
6,5% 0 0%

3917 32 31 ----- З полiмерiв етилену 6,5% 0 0%
3917 32 35 ----- З полiмерiв вiнiлхлориду 6,5% 0 0%
3917 32 39 ----- Іншi 6,5% 0 0%
3917 32 51 ---- Іншi 6,5% 0 0%
3917 32 91 ---- Оболонки штучнi для ковбасних виробiв 6,5% 0 0%
3917 32 99 ---- Іншi 6,5% 0 0%

392020 З полiмерiв пропiлену
3920 20 21 --- Бiаксеально орiєнтованi 6,5% 3 4,3%
3920 20 29 --- Іншi 6,5% 3 4,3%
3920 20 71 ---- Стрiчка декоративна 6,5% 3 4,3%
3920 20 79 ---- Іншi 6,5% 3 4,3%
3920 20 90 --- Інші 6,5% 3 4,3%

392190 Іншi плити, листи, плiвки та смуги або стрічки з пластмаси
3921 90 11 ---- Листи та плити гофровані 6,5% 0 0%
3921 90 19 ---- Іншi 6,5% 3 4,3%
3921 90 30 --- З фенолоальдегідних смол 6,5% 0 0%
3921 90 41 ----- Шаруваті (ламіновані) високого тиску з декоративною поверхнею 

з одного або з обох боків
6,5% 0 0%

3921 90 43 ----- Іншi 6,5% 0 0%
3921 90 49 ---- Іншi 6,5% 0 0%
3921 90 55 --- Іншi 6,5% 0 0%
3921 90 60 -- З продуктiв полiприєднання (адитивної полімеризації) 6,5% 0 0%
3921 90 90 -- Іншi 6,5% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний пері-
од (років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

392310 Коробки, ящики, кошики та аналогічні вироби 6,5 0 0%
392340 Бобiни, котушки, шпулi та аналогічні основи для намотування

3923 40 10 -- Бобiни, котушки та аналогiчнi вироби для намотування фото- та 
кiноплiвок або стрiчок, плiвок тощо, зазначенi у товарних позицiях 
8523 i 8524

5,3% 0 0%

3923 40 90 -- Іншi 6,5% 0 0%
392390 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарiв; пробки, кришки, ковпаки та iншi вироби з 

пластмас для герметизації, закупорювання
3923 90 10 -- Сiтка екструдована трубовидної форми 6,5% 0 0%
3923 90 90 -- Іншi 6,5% 0 0%

392590 Вироби будiвельнi з пластмас, в іншому місці не зазначені
3925 90 10 -- Фітинги та кріпильні комплекти, призначенi для постійного вста-

новлення в/або на дверях, вiкнах, східцях, стiнах або iнших частинах 
будинків

6,5% 0 0%

3925 90 20    -- Магістральні, канальні та кабельні лотки, жолоби для електричних 
мереж

6,5% 0 0%

3925 90 80 -- Інші 6,5% 0 0%
392690 Іншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 — 3914

3926 90 50 - Ємності перфорованi та аналогiчнi вироби для фiльтрування води на 
вході до дренажної системи

6,5% 0 0%

3926 90 92 --- Виготовленi з листового матерiалу 6,5% 0 0%
3926 90 97 --- Інші 6,5% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 39. 

Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять з 
певної країни 

Окремі то-
варні коди 
позиції 
3907 

- Співполімер полікарбонату й спів-
полімеру акрилонітрилбутадієнсти-
ролу (ABS) 

Виробництво з матеріалів будь-якого за-
головку, окрім матеріалів даного товару. 
Проте можливе використання матеріалів 
того ж заголовку, за умови, що їхня загаль-
на ціна не перевищує 50 % ціни товару від 
виробника 15 

- Поліефіру Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів 
Групи 39 не перевищує 20 % ціни товару 
від виробника та/або виробництво з полі-
карбонату тетрабромбісфенолу А 

3916 - 
3921 

Напівфабрикати та вироби з плас-
тику, окрім продукції заголовків 
винятків 3916, 3917, 3920 і 3921, 
правила щодо яких надані нижче: 
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Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять з 
певної країни 

- Плоскі вироби, оброблені понад 
обробку поверхні або нарізані на 
форми, інші ніж прямокутна (в тому 
числі квадратна); інші вироби, об-
роблені понад обробку поверхні 
- інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів 
Групи 39 не перевищує 50 % ціни товару 
від виробника 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не переви-
щує 25 % ціни товару від 
виробника 

-- Додаткові продукти гомополіме-
ризації, у яких вагова частина про-
стих мономерів становить більше 
ніж 99% повного вмісту полімерів 

Виробництво, у якому: 
- ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % 
ціни товару від виробника і 
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів 
Групи 39 не перевищує 20 % ціни товару 
від виробника16 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не переви-
щує 25 % ціни товару від 
виробника 

-- Інші Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів 
Групи 39 не перевищує 20 % ціни товару 
від виробника17 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не переви-
щує 25 % ціни товару від 
виробника 

Окремі 
товарні 
коди по-
зицій 3916 
- 3917 

Профілі фігурні й трубки Виробництво, у якому: 
- ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % 
ціни товару від виробника і 
- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів 
заголовку того ж заголовку, що і для вка-
заного товару, не перевищує 20 % ціни 
товару від виробника 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не переви-
щує 25 % ціни товару від 
виробника 

Окремі то-
варні коди 
позиції 
3920 

- Іономерні листи чи плівки Виробництво з термопластичної кислої 
солі, що являє собою співполімер етилену 
та метакрилової кислоти, частково ней-
тралізованої іонами металу, в основному 
цинку і натрію 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не переви-
щує 25 % ціни товару від 
виробника 

- Листи з гідратцелюлози, поліамідів 
чи поліетилену 

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів 
заголовку того ж заголовку, що і для вка-
заного товару, не перевищує 20 % ціни 
товару від виробника 

Окремі то-
варні коди 
позиції 
3921 

Фольга пластикова, металізована Виробництво з високопрозорої поліесте-
рової плівки менше 23 мікрон завтовш-
ки18 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не переви-
щує 25 % ціни товару від 
виробника 

3922 - 
3926 

Вироби з пластику Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів 
не перевищує 50 % ціни товару від вироб-
ника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 39 : Полімерні ма-
теріали, пластмаси та вироби з них, при експорті в Європейський Союз.38

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Загальна безпечність продукції

3. Технічні стандарти для медичних виробів

4. Технічні стандарти для автомобілів

5. Технічні вимоги до цивільних літаків

6. Технічні характеристики будівельних матеріалів

7. Технічні стандарти для обладнання, що працює під тиском

8. Пакування

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.

38  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 
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the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm
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підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

3. Технічні стандарти для медичних виробів
Ринкування в ЄС медичних виробів підлягає обов’язковим вимогам, викладеним у директиві – Councіl Dіrectіve 
93/42/EEC (OJ L-169 12/07/1993) (CELEX 31993L0042). Ці вимоги покликані забезпечити високий рівень захисту 
здоров’я і безпеки пацієнтів, користувачів і третіх осіб, а також досягти проектної продуктивності.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Медичні вироби повинні задовольняти обов’язкові вимоги, сформульовані в Додатку І до директиви так, щоб їхня 
конструкція, виробництво і пакування мінімізували всі ризики для здоров’я і безпеки пацієнтів, користувачів і третіх 
осіб за належного використання.
Демонстрація відповідності до обов’язкових вимог повинна включати клінічне оцінювання згідно з Додатком X.

Гармонізовані стандарти

-
дукція, вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає 
обов’язковим вимогам.

-
дартизації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні ор-
ганізації, завдання яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних 
стандартів, щоб сприяти вільній торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в 
Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як націо-
нальні стандарти з ідентичними характеристиками.

Оцінювання відповідності

Вибір процедури оцінювання відповідності залежить від класифікації медичного обладнання:

-
робів і з функцією вимірювання (залучення названого органу тільки для аспектів, що стосуються стериль-
ності і відповідності до метрологічних вимог).

-
ня, виробництва і остаточної перевірки виробів.

орган повинен вивчити проектну документацію до продукту.

Маркування знаком «CE»

Вироби, які вважаються відповідними до обов’язкових вимог, повинні, за розміщення на ринку, мати маркуван-
ня знаком «CE». Маркування ставлять на виробі, упаковці або інструкції з експлуатації, знак має бути видимим, 
розбірливим і незмивним. Маркування знаком «CE» має супроводжувати ідентифікаційний номер уповноваже-
ного органу, залученого до процедури оцінювання відповідності, коли передбачена участь третьої сторони. Ви-
готовлені на замовлення прилади і пристрої, призначені для клінічних досліджень, не маркують знаком «CE». 
Натомість, виробник має скласти акт і тримати напоготові технічну документацію, зміст яких докладно описа-
ний в Додатку VІІІ.
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Митні органи держав-членів також повинні контролювати відповідність виробів до обов’язкових вимог в пунк-
тах в’їзду до ЄС.

Законодавство

31993L0042)

4. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)
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5. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:

Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.

Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).

6. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.
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Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)
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7. Технічні нормативи єс для обладнання, що працює під тиском
Для розміщення на ринку ЄС, обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні задовольняти обов’язкові 
вимоги безпеки, викладені в директиві: Dіrectіve 97/23/EEC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-181 
09/07/1997) (CELEX 31997L0023). Директива стосується дизайну, виробництва та оцінювання відповідності об-
ладнання та агрегатів, що працюють під максимально припустимим тиском понад 0,5 бара.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, як визначено у статті 3 Директиви – Dіrectіve 97/23/EEC of the 
European Parlіament and of the Councіl – повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І до директи-
ви. Ці вимоги пов’язані з проектуванням, виготовленням, матеріалами, тестуванням, маркуванням, етикетуванням та 
інструкціями.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють задовольнити обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандар-
тизації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Ці стандарти публікуються 
в Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як національні 
стандарти з ідентичними характеристиками.

Оцінювання відповідності

Обладнання, що працює під тиском, класифікують за рівнем ризику (Додаток ІІ до директиви). Обладнання, що 
працює під тиском, віднесене до категорій з І до ІV, повинно пройти належні процедури оцінювання відповід-
ності (їх називають «модулями») для підтвердження того, що продукція задовольняє вимогам директиви.

Маркування знаком «CE»

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні бут марковані знаком «СЕ» до розміщення на ринку. 
Він символізує відповідність обладнання до обов’язкових вимог директиви. Знак має бути прикріплений до кож-
ної одиниці обладнання або агрегату, що працюють під тиском, у такий спосіб, що він був видимий, легко чита-
бельний і незмивний, і повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером уповноваженого органу, задія-
ного на етапі контролю за виробництвом.

Законодавство

laws of the Member States concernіng pressure equіpment (OJ L-181 09/07/1997) (CELEX 31997L0023)

8. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
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Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Plastics Converters (EuPC)
Європейська Асоціація переробників пластмас 
Avenue de Cortenbergh, 71
1000 Brussels - Belgium 
+32 2 732 41 24
+32 2 732 42 18
www.plasticsconverters.eu

European Association of Plastics Recycling (EPRO)
Європейська Асоціація рециклінгу пластмас
Konigin Astridlaan 59 bus 5
B-1780 Wemmel
BRUSSEL
+32 2 456 84 49
+32 2 456 83 39
www.epro-plasticsrecycling.org

European Plastics Distributors Association (EPDA)
Європейська Асоціація дистриб'юторів пластмас
The Old George Brewery, 
Rollestone Street
Salisbury SP1 1DX UK
+44 (0)1722 339811
+44 (0)1722 331313
www.epda.com

Europe' s Association for Plastics And Rubber 
Machinery Manufacturers (EUROMAP)
Європейська Асоціація виробників обладнання для 
пластмас і гуми
Lyoner Str. 18 
DE 60528 Frankfurt am Main 
+ 49 (69) 6603-1832 
+ 49 (69) 6603-2832 
www.euromap.org

European Bioplastics (IBAW)
Біопластик Європи
Marienstr. 19-20
D- 10117 Berlin (Mitte)
+49 (0) 30 28482 350
+49 (0) 30 28482 359
en.european-bioplastics.org

European Plastic Pipes and Fittings Association 
(TEPPFA)
Європейська Асоціація пластикових труб і фітингів
Avenue de Cortenbergh, 71 
1000 Brussels
Belgium
+32 2 736 24 06
+32 2 736 58 82
www.teppfa.org 

Flexible Packaging Europe( FPE)
Гнучка Упаковка 
Am Bonneshof 5 
40474 Düsseldorf 
Germany 
 +(+49-2 11) 4 79 61 5
 +(+49-2 11) 4 79 64 0
www.flexpack-europe.org

PlasticsEurope (AISBL)
Європейська Асоціація пластику
 Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4/3
 1160 Brussels
 Belgium
+32 (0) 2 675 32 97
www.plasticseurope.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

CHEMPLAST (раз на рік)
Пластмас та хімічної та  інженерної галузі
Agrokomplex Nitra
Nitra
Slovakia
www.agrokomplex.sk 

ELMIA POLYMER (раз на рік)
Пластик та переробка полімерів
Elmia exhibition halls
Jönköping, 
Sweden
www.elmia.se

EQUIPLAST (раз на 3 роки)
Пластмас і гума 
Fira de Barcelona - Recinto Montjuïc
Barcelona
Spain
www.firabarcelona.com 

EPLA (раз на рік)
Пластмас і гума
ProcessingPoznan Congress Center
Poznan
Poland
www.pcc.mtp.pl 

PLAST (раз на 3 роки)
Пластмас і гума
Fiera Milano, Rho
Milano 
Italy
www.plastonline.org

PLAST BULGARIA (раз на рік)
Пластмас і гума
Inter Expo Center
Celje 
Slovenia
www.plast.bg

PLASTEX BRNO (раз на 2 роки)
Пластмас і гума
Brno Exhibition Centre
Czech Republic
Brno 
www.bvv.cz

PLASTICA (раз на 2 роки)
Пластмас і гума
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Athens 
Greece
www.3ek.com.gr

PLASTIXEXPO (раз на рік)
Пластмас . Виробництво.
Fiere di Parma Fairgrounds
Parma 
Italy
www.mecspe.com

PLASTPOL  (раз на рік)
Переробка пластмас. Технології, обладнання та 
машини для переробки пластмас, упакування, 
промисловий дизайн, виробництво пластмас, 
переробка гуми
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

MOLDPLAS    (раз на рік)
Пластмас і гума
Moulds and Plastics 
Batalha Centro de Exposições
Batalha
Portugal 
www.exposalao.pt 

MUOVI PLASTICS (раз на 3 роки)
Пластмас і гума
Lahti Sports and Trade Fair Centre
Lahti
Finland
www.lahdenmessut.fi

RUBPLAST EXPO  (раз на рік)
Пластмас і гума
Expo Silesia Exhibition Centre
Sosnowiec
Poland
www.exposilesia.pl 
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Група 40.  
КАУЧУК, ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
40.01 Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природнi смоли у первинних формах або 

у виглядi пластин, листiв, смуг або стрічок

40.02 
Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй або масел, у первинних формах або у формі пластин, листiв 
або стрiчок; сумiшi будь-якого продукту товарної позицiї 4001 з одним із продуктів цiєї товарної позиції у 
первинних формах або у виглядi пластин, листiв смуг або стрічок

40.03 Каучук регенерований у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок

40.04 Вiдходи, уламки та скрап каучуку або гуми (крім твердої гуми), порошки і гранули, одержані з каучуку або 
гуми

40.05 Невулканiзованi гумові сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок

40.06 Iншi форми (наприклад прутки, трубки, профiлi фасоннi та вироби (наприклад диски та кiльця) з 
невулканiзованої гуми

40.07  Нитки і корд з вулканiзованої гуми

40.08  Пластини, листи, стрiчки, смуги, прутки і фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крім твердої гуми

40.09  Труби, шланги i рукава з вулканiзованої гуми, крім твердої гуми, з фiтингами або без фiтингiв (наприклад 
патрубками, колiнами з’єднаннями)

40.10 Конвеєрні стрiчки або привіднi паси, або бельтинг з вулканiзованої гуми:

40.11 Шини та покришки пневматичнi гумові новi

40.12  Шини та покришки пневматичнi гумові, вiдновленi або тi, що вже використовувалися; масивні шини (литі 
шини) або еластик-шини (подушкові шини), шинні протектори, ободнi стрiчки, гумові

40.13  Камери гумові

40.14 Вироби гiгiєнiчнi або фармацевтичнi (включаючи соски) з вулканiзованої гуми, крiм твердої (ебоніту), з 
фiтингами з твердої гуми або без них

40.15 Одяг та додаткові речі (включаючи рукавички) з незатвердiлої вулканiзованої гуми будь-якого призначен-
ня

40.16 Іншi вироби з вулканiзованої гуми, крім твердої гуми

40.17 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки; вироби з твердої 
гуми
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС каучуку, гуми та виробів з них за період 2012-2014 ро-
ків склав €24 млн, зростаючи в середньому на 6% на рік.  Для ЄС це становило 0,2% від середньоарифметично-
го обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 40 за згаданий період, що склало €1,6 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 40 (€ млн)

Частка Групи 40 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 40 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 40 (%)

4011 ШИНИ ТА ПОКРИШКИ ПНЕВМАТИЧНI ГУМОВІ НОВI

4015 ОДЯГ ТА ДОДАТКОВІ РЕЧІ (ВКЛЮЧАЮЧИ РУКАВИЧКИ) З НЕЗАТВЕРДIЛОЇ ВУЛКАНIЗОВАНОЇ ГУМИ БУДЬ-ЯКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ

4016 ІНШI ВИРОБИ З ВУЛКАНIЗОВАНОЇ ГУМИ, КРІМ ТВЕРДОЇ ГУМИ

4012 ШИНИ ТА ПОКРИШКИ ПНЕВМАТИЧНI ГУМОВІ, ВIДНОВЛЕНI АБО ТI, ЩО ВЖЕ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ; МАСИВ-
НІ ШИНИ (ЛИТІ ШИНИ) АБО ЕЛАСТИК-ШИНИ (ПОДУШКОВІ ШИНИ), ШИННІ ПРОТЕКТОРИ, ОБОДНI СТРIЧКИ, ГУМОВІ

4003 КАУЧУК РЕГЕНЕРОВАНИЙ У ПЕРВИННИХ ФОРМАХ АБО У ВИГЛЯДI ПЛАСТИН, ЛИСТIВ, СМУГ АБО СТРIЧОК
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CHAPTER 40: RUBBER  AND  ARTICLES THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of rubber and articles thereof between 2012 and 2014 amounted to €24mn, 
growing by an average of  6% per annum over the period. This represents 0,2% of the EU’s €1,6bn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 40 (€ mn) Share of Chapter 40 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 40 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 40 (%) 

   
4011 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER 
4015 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, INCL. GLOVES, MITTENS AND MITTS, FOR ALL PURPOSES, OF 
VULCANISED RUBBER (EXCL. HARD RUBBER AND FOOTWEAR AND HEADGEAR AND PARTS THEREOF) 
4016 ARTICLES OF VULCANISED RUBBER (EXCL. HARD RUBBER), N.E.S.
4012 RETREADED OR USED PNEUMATIC TYRES OF RUBBER; SOLID OR CUSHION TYRES, TYRE TREADS AND TYRE FLAPS, OF RUBBER
4003 RECLAIMED RUBBER IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 64 види продукції Групи 40  (на рівні 6 знаків), що склало  94,4% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

401161 Шини та покришки пневматичнi гумові нові, для використан-
ня на сiльськогосподарських або лiсогосподарських тран-
спортних засобах і машинах

5 307 789 22,01%

401519 Одяг та додаткові речі (включаючи рукавички) з 
незатвердiлої вулканiзованої гуми будь-якого призначення

4 160 047 17,25%

401110 Шини та покришки пневматичнi гумові нові, для легкових 
автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобілі-
фургони та гоночні автомобілі)

3 633 834 15,07%

401199 Шини та покришки пневматичнi гумові нові 2 848 263 11,81%
401120 Шини та покришки пневматичнi гумові нові, для автобусiв і 

вантажних автомобiлiв:
1 929 571 8,00%

401192 Шини та покришки пневматичнi гумові нові, для використан-
ня на сiльськогосподарських або лiсогосподарських тран-
спортних засобах і машинах

1 213 717 5,03%

401693 Прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, тощо 1 038 439 4,31%

401699 Іншi вироби з вулканiзованої гуми, крім твердої гуми 1 013 780 4,20%
401290 Шини та покришки пневматичнi гумові, вiдновленi або тi, 

що вже використовувалися; масивні шини (литі шини) або 
еластик-шини (подушкові шини), шинні протектори, ободнi 
стрiчки, гумові

984 392 4,08%

400300 Каучук регенерований у первинних формах або у виглядi 
пластин, листiв, смуг або стрiчок

627 768 2,60%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 40 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

400300 Каучук регенерований у первинних формах або у виглядi плас-
тин, листiв, смуг або стрiчок

Вільна 0 0%

401110 Шини та покришки пневматичнi гумові нові, для легкових 
автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони 
та гоночні автомобілі)

4,5% 0 0%

401120 Шини та покришки пневматичнi гумові нові, для автобусiв і вантажних автомобiлiв
4011 20 10 -- З iндексом навантаження не більш як 121 4,5% 0 0%
4011 20 90 -- З індексом навантаження більш як 121 4,5% 0 0%

401161 Шини та покришки пневматичнi гумові нові, для використання на 
сiльськогосподарських або лiсогосподарських транспортних за-
собах і машинах

4% 0 0%

401192 Шини та покришки пневматичнi гумові нові, для використання на 
сiльськогосподарських або лiсогосподарських транспортних за-
собах і машинах

4% 0 0%

401199 Шини та покришки пневматичнi гумові нові 4% 0 0%
401290 Шини та покришки пневматичнi гумові, вiдновленi або тi, що вже використовувалися; масивні шини (литі 

шини) або еластик-шини (подушкові шини), шинні протектори, ободнi стрiчки, гумові
4012 90 20 -- Масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини) 2,5% 0 0%
4012 90 30 -- Протектори для шин та покришок 2,5% 0 0%
4012 90 90 -- Стрічки для ободів 4% 0 0%

401519 Одяг та додаткові речі (включаючи рукавички) з незатвердiлої вулканiзованої гуми будь-якого призначен-
ня

4015 19 10 --- Рукавиці господарськi 2,7% 0 0%
4015 19 90 --- Іншi 2,7% 0 0%

401693 Прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, тощо 2,5% 0 0%
401699 Іншi вироби з вулканiзованої гуми, крім твердої гуми

4016 99 20 --- Розширні втулки, муфти (expander sleeves) 2,5% 0 0%
4016 99 52 ----- Частини гумометалевi (металомістких гум) 2,5% 0 0%
4016 99 58 ----- Інші 2,5% 0 0%
4016 99 91 ----- Частини гумометалевi (металомістких гум) 2,5% 0 0%
4016 99 99 ----- Інші 2,5% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 40. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для 
матеріалів іншого походження, які набувають статусу 
товарів, що походять з певної країни 

4012 Шини та покришки пневматичні гумові, 
відновлені або ті, що використовува-
лися; масивні шини (литі шини) або 
еластик-шини (подушкові шини), шинні 
протектори, ободові стрічки, гумові: 

- Відновлені пневматичні масивні шини 
або еластик-шини, гумові 

- Інші 

Відновлення шин, що використовувалися 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім 
інших матеріалів заголовків 4011 і 4012 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 40 : Каучук, гума та 
вироби з них, при експорті в Європейський Союз.39

1. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази

2. Технічні стандарти для автомобілів

3. Загальна безпечність продукції

4. Технічні характеристики будівельних матеріалів

5. Технічні вимоги до цивільних літаків

6. Пакування

7. Радіоактивні продукти

8. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту

1. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази
Відповідно до постанови – Regulatіon (EC) No 842/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-161 
14/06/2006) (CELEX 32006R0842), ринкування в ЄС продукції та обладнання, що містить фтористі парникові гази, 
перелічені в Додатку ІІ, заборонено, починаючи від  дати, зазначеної в Додатку.

Законодавство

fluorіnated greenhouse gases (OJ L-161 14/06/2006) (CELEX 32006R0842)

2. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-

39  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)

3. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
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приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

4. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні специфіка-
ції. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal Assessment, 
EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стандартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).



954 МАКРОПЕДІЯ

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

5. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:

Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.
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Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).

6. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)
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іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)

7. Радіоактивні продукти
Імпорт в ЄС радіоактивних матеріалів і продуктів підлягає спеціальним положенням, призначеним забезпечити:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

На цей тип продуктів і матеріалів можуть поширюватися:

Стандарти радіаційної безпеки: директива – Councіl Dіrectіve 96/29/Euratom (OJ L-159 29/06/1996) (CELEX 
31996L00, запроваджує обов’язкові норми безпеки для захисту здоров’я працівників та широкої громадськості 
від небезпек, що виникають у зв’язку з іонізуючим випромінюванням.

Ця директива застосовується до будь-якої діяльності з небезпекою від іонізуючої радіації, як від штучного, так і 
з природного джерела, де природні радіонукліди оцінюють залежно від їхньої радіоактивності, здатності діли-
тися і утворювати частки.

Компетентний орган держави-члена може вимагати сповіщення про вищезазначену діяльність і попереднього 
дозволу на діяльність, здатну становити небезпеку іонізуючої радіації, відповідно до, передбачених в директи-
ві винятків. Дозвільна система для переміщення радіоактивних відходів

Директива – Councіl Dіrectіve 2006/117/Euratom (OJ L-337 05/12/2006) (CELEX 32006L0117) – про нагляд і контроль 
за перевезенням радіоактивних відходів і відпрацьованого палива, передбачає загальну системи обов’язкового 
попереднього дозволу на переміщення радіоактивних відходів і відпрацьованого палива в, з і через терито-
рію ЄС.

Якщо йдеться про імпорт відходів в ЄС, одержувач вантажу повинен звернутися по дозвіл до компетентних ор-
ганів держави призначення, відповідно до стандартної форми, передбаченої рішенням – Commіssіon Decіsіon 
2008/312/Euratom (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 32008D0312).

Система застережних заходів

Постанова – Commіssіon Regulatіon (Euratom) No 302/2005 (OJ L-54 28/02/2005) (CELEX 32005R0302) – щодо за-
стосування застережних положень про Євратом, визначає, що будь-яка особа або підприємство, яке імпортує 
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джерело чи сам ядерний матеріал з країни за межами ЄС, повинні попередньо повідомити Європейську Ко-
місію про кожне таке імпортування. Повідомлення повинно бути складено за формою, поданою в Додатку VІІ.

Законодавство

Euratom safeguards (OJ L-54 28/02/2005) (CELEX 32005R0302)

(Euratom) No 302/2005 on the applіcatіon of the provіsіons on Euratom safeguards (OJ L-28 01/02/2006)

health of workers and the general publіc agaіnst the dangers arіsіng from іonіzіng radіatіon (OJ L-159 29/06/1 
996) (CELEX 31996L0029)

radіoactіve waste and spent fuel (OJ L-337 05/12/2006) (CELEX 32006L0117)

supervіsіon and control of shіpments of radіoactіve waste and spent fuel referred to іn Councіl Dіrectіve 
2006/117/Euratom (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 32008D0312)

quantіtіes of ores, source materіals and specіal fіssіle materіals from the Rules of the Chapter on Supplіes (OJ 
L-11 17/01/2006) (CELEX 32006R0066)

8. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту
Для ринкування в ЄС, засоби індивідуального захисту підлягають обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686). Директива поширюється на засоби 
індивідуального захисту, а саме  на такі пристрої та спорядження:

Директива не поширюється на:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Засоби індивідуальної безпеки повинні задовольняти обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки, викладені 
в ДодаткуІІ до директиви. Вони стосуються дизайну, виробництва, матеріалів, випробування, інструкцій, обов’язкової 
інформації від виробника, та інших аспектів.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список посилань на гармонізовані стандарти можна знайти за адресою:
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http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. У 
деяких випадках потрібна участь в процесі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, 
що їх кожна держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оціню-
вання відповідності виробника до обов’язкових вимог.

Засоби індивідуального захисту діляться на категорії залежно від тяжкості травм, від яких вони захищають, і мо-
жуть підлягати різним процедурам оцінювання відповідності:

Категорія І (неважкі травми): декларація відповідності від самого виробника, на його відповідальність.

Категорія ІІ (серйозніші травми): сертифікат ЄС випробування типу, складений названим органом.

Категорія ІІІ (дуже важкі травми, які ведуть до непоправної шкоди здоров’ю або смерті): сертифікат ЄС випробу-
вання типу, а також система ЄС якості кінцевого продукту або система ЄС якості виробництва.

Маркування знаком «CE»

Перш, ніж потрапити на ринок, засоби індивідуального захисту повинні бути позначені знаком «CE». Він свідчить 
про відповідність до обов’язкових вимог, викладених в директиві.

Знак має бути видимим, легко читабельним і незмивним. Він наноситься на кожну одиницю індивідуальних за-
собів захисту або на упаковку, і супроводжується ідентифікаційним номером названого органу, якщо він заді-
яний на етапі контролю продукту.

Законодавство

relatіng to the desіgn of personal protectіve equіpment (OJ L-399 30/12/1989)(CELEX 31989L0686)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Tyre & Rubber Manufacturers’ 
Association (ETRMA)
Європейська Асоціація виробників шин та каучуку 
Avenue des Arts 2, box 12
B-1210 Brussels
Belgium 
+32 2 218 49 40
www.etrma.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

CHEMPLAST (раз на рік)
Пластмас та хімічної та  інженерної галузі
Agrokomplex Nitra
Nitra
Slovakia
www.agrokomplex.sk 

ELMIA POLYMER (раз на рік)
Пластик та переробка полімерів
Elmia exhibition halls
Jönköping, 
Sweden
www.elmia.se

ESEF (раз на 2 роки)
Металообробка, промислові системи і модулі, 
проектування та дизайн, технології обробки 
поверхонь, гуми та пластмас, штампів і прес-форм
Jaarbeurs Utrecht
Utrecht 
Netherlands
www.esef.nl

EQUIPLAST (раз на 3 роки)
Пластмас і гума 
Fira de Barcelona - Recinto Montjuïc
Barcelona
Spain
www.firabarcelona.com 

EPLA (раз на рік)
Пластмас і гума
ProcessingPoznan Congress Center
Poznan
Poland
www.pcc.mtp.pl 

PLAST (раз на 3 роки)
Пластмас і гума
Fiera Milano, Rho
Milano 
Italy
www.plastonline.org

PLAST BULGARIA (раз на рік)
Пластмас і гума
Inter Expo Center
Celje 
Slovenia
www.plast.bg

PLASTEX BRNO (раз на 2 роки)
Пластмас і гума
Brno Exhibition Centre
Czech Republic
Brno 
www.bvv.cz

PLASTICA (раз на 2 роки)
Пластмас і гума
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Athens 
Greece
www.3ek.com.gr

PLASTIXEXPO (раз на рік)
Пластмас . Виробництво.
Fiere di Parma Fairgrounds
Parma 
Italy
www.mecspe.com

PLASTPOL  (раз на рік)
Переробка пластмас. Технології, обладнання та 
машини для переробки пластмас, упакування, 
промисловий дизайн, виробництво пластмас, 
переробка гуми
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

MOLDPLAS    (раз на рік)
Пластмас і гума
Moulds and Plastics 
Batalha Centro de Exposições
Batalha
Portugal 
www.exposalao.pt 

MUOVI PLASTICS (раз на 3 роки)
Пластмас і гума
Lahti Sports and Trade Fair Centre
Lahti
Finland
www.lahdenmessut.fi

RUBPLAST EXPO  (раз на рік)
Пластмас і гума
Expo Silesia Exhibition Centre
Sosnowiec
Poland
www.exposilesia.pl 
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SILESIARUBBER (раз на рік)
Силікон та гума
Expo Silesia Exhibition Centre
Sosnowiec
Poland
www.exposilesia.pl 

TIB (раз на рік)
Гума та селікон
Romexpo
Bucharest
Romania
www.romexpo.org 





Розділ VIII:  
ШКУРИ НЕОБРОБЛЕНІ, ШКІРА ВИЧИНЕНА, 
НАТУРАЛЬНЕ ТА ШТУЧНЕ ХУТРО ТА ВИРОБИ 
З НИХ; ШОРНО-СІДЕЛЬНІ ВИРОБИ ТА УПРЯЖ; 
ДОРОЖНІ РЕЧІ, СУМКИ ТА АНАЛОГІЧНІ ТОВАРИ; 
ВИРОБИ З КИШОК ТВАРИН (КРІМ КЕТГУТУ 
З НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ)

41 Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) та шкіра вичинена
42 Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; 

вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього 
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Група 41.  
ШКУРИ НЕОБРОБЛЕНІ (КРІМ НАТУРАЛЬНОГО 
ТА ШТУЧНОГО ХУТРА) ТА ШКІРА ВИЧИНЕНА

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

41.01

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свiжi або 
солонi, сушенi, золені, пікельовані або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд 
пергамент i не піддані подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок 
або неспилок

41.02

Необроблені шкури овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або 
консервованi iншим способом, але не дубленi, не вироблені пiд пергамент або не пiдданi подальшiй 
обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у 
Примiтці 1(c) до цiєї групи

41.03
Інші необроблені шкури (свiжі або солоні, сушені, золені, пiкельовані або консервовані iншим способом, 
але не дублені, не вироблені пiд пергамент або не пiддані подальшiй обробцi), з волосяним покривом або 
без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у Примітках 1(b) або 1(c) до цiєї групи:

41.04 Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур 
тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки

41.05 - У вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат)

41.06 Дублена (чинена) шкiра або шкіряний краст із шкур овець чи шкурок ягнят, без вовняного покриву, спилок 
або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки

41.07 Дублена (чинена) шкiра або шкіряний краст із шкур інших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, 
спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки

[41.08]

[41.09]

[41.10]

[41.11]

41.12
Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, в тому числі вичинена під 
пергамент, із шкур овець або шкурок ягнят, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри то-
варної позиції 4114

41.13
Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, в тому числі вичинена під 
пергамент, із шкур інших тварин, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної по-
зиції 4114

41.14 Замша (включаючи комбіновану замшу); шкiра лакова та шкiра лакова багатошарова (ламінована); шкiра 
металiзована

41.15
Шкiра композицiйна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон, у виглядi пластин, листiв або 
стрiчок, у рулонах або не в рулонах; обрiзки та iншi вiдходи натуральної шкiри або композицiйної шкiри, 
не придатнi для виробництва шкiряних виробiв; шкiряний пил, порошок та борошно
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС шкур необроблених (крім натурального та штучного 
хутра) та шкір вичинених за період 2012-2014 років склав €79,7 млн, зростаючи в середньому на 4,6% на рік.  
Для ЄС це становило 2,3% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 41 за зга-
даний період, що склало €3 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 41 (€ млн)

Частка Групи 41 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 41(%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 41 (%)

4104  ДУБЛЕНА (ЧИНЕНА) ШКІРА ЧИ ШКІРЯНИЙ КРАСТ ІЗ ШКУР ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ (ВКЛЮЧАЮЧИ БУЙВОЛІВ) 
АБО ШКУР ТВАРИН РОДИНИ КОНЯЧИХ, БЕЗ ВОЛОСЯНОГО ПОКРИВУ, СПИЛОК ЧИ НЕСПИЛОК, АЛЕ БЕЗ ПОДАЛЬ-
ШОЇ ОБРОБКИ

4101  ШКУРИ НЕОБРОБЛЕНІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ (ВКЛЮЧАЮЧИ БУЙВОЛІВ) АБО ТВАРИН РОДИНИ КОНЯЧИХ 
(СВIЖI АБО СОЛОНI, СУШЕНI, ЗОЛЕНІ, ПІКЕЛЬОВАНІ АБО КОНСЕРВОВАНI IНШИМ СПОСОБОМ, АЛЕ НЕ ДУБЛЕНI, 
НЕ ВИРОБЛЕНI ПIД ПЕРГАМЕНТ I НЕ ПІДДАНІ ПОДАЛЬШIЙ ОБРОБЦI), З ВОЛОСЯНИМ ПОКРИВОМ АБО БЕЗ ВОЛО-
СЯНОГО ПОКРИВУ, СПИЛОК АБО НЕСПИЛОК

4106  ДУБЛЕНА (ЧИНЕНА) ШКIРА АБО ШКІРЯНИЙ КРАСТ ІЗ ШКУР ОВЕЦЬ ЧИ ШКУРОК ЯГНЯТ, БЕЗ ВОВНЯНОГО ПОКРИВУ, 
СПИЛОК АБО НЕСПИЛОК, АЛЕ БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПОДАЛЬШОЇ ОБРОБКИ
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CHAPTER 41: RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of raw hides and skins (other than furskins) and leather between 2012 and 2014 
amounted to €79,7mn, growing by an average of  4,6% per annum over the period. This represents 2,3% of 
the EU’s €3bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 41 (€ mn) Share of Chapter 41 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 
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4107  ДУБЛЕНА (ЧИНЕНА) ШКIРА АБО ШКІРЯНИЙ КРАСТ ІЗ ШКУР ІНШИХ ТВАРИН, БЕЗ ВОВНЯНОГО ЧИ ВОЛОСЯНОГО ПО-
КРИВУ, СПИЛОК АБО НЕСПИЛОК, АЛЕ БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПОДАЛЬШОЇ ОБРОБКИ

4103  ІНШІ НЕОБРОБЛЕНІ ШКУРИ (СВIЖІ АБО СОЛОНІ, СУШЕНІ, ЗОЛЕНІ, ПIКЕЛЬОВАНІ АБО КОНСЕРВОВАНІ IНШИМ СПО-
СОБОМ, АЛЕ НЕ ДУБЛЕНІ, НЕ ВИРОБЛЕНІ ПIД ПЕРГАМЕНТ АБО НЕ ПIДДАНІ ПОДАЛЬШIЙ ОБРОБЦI), З ВОЛОСЯНИМ 
ПОКРИВОМ АБО БЕЗ ВОЛОСЯНОГО ПОКРИВУ, СПИЛОК АБО НЕСПИЛОК, КРIМ ЗАЗНАЧЕНИХ У ПРИМІТКАХ 1(B) АБО 
1(C) ДО ЦIЄЇ ГРУПИ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 26 видів продукції Групи 41  (на рівні 6 знаків), що склало  99,7% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифметич-
ний обсяг експорту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

410411  Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур вели-
кої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тва-
рин родини конячих, без волосяного покриву, спилок 
чи неспилок, але без подальшої обробки, нешліфовані 
лицеві неспилки, лицеві спилки

65 057 696 81,7%

410419 Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур вели-
кої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тва-
рин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи 
неспилок, але без подальшої обробки

7 639 110 9,6%

410120 Шкури цiлi, кожна масою не бiльш як 8 кг у прiсносухому, 
10 кг у сухосолоному або 16 кг у свіжому, мокросолоно-
му або iншому консервованому виглядi

2 924 152 3,7%

410150 Цілі шкури масою більш як 16 кг 2 448 164 3,1%
410631 Дублена (чинена) шкiра або шкіряний краст із шкур 

інших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, 
спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої об-
робки, у вологому стані (включаючи хромований напів-
фабрикат)

523 714 0,7%

410320 Інші необроблені шкури (свiжі або солоні, сушені, зо-
лені, пiкельовані або консервовані iншим способом, але 
не дублені, не вироблені пiд пергамент або не пiддані 
подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без 
волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначе-
них у Примітках 1(b) або 1(c) до цiєї групи, рептилій

325 478 0,4%

410792 Шкіра, додатково оброблена після дублення або у ви-
гляді шкіряного краста, включаючи шкіру вичинену під 
пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (вклю-
чаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без 
волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри 
товарної позиції 4114, лицьовий спилок

278 075 0,3%

410711 Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигля-
ді шкіряного краста, включаючи шкіру вичинену під пер-
гамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи 
буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волося-
ного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної 
позиції 4114, нешліфовані лицьові неспилки:

94 934 0,1%
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Код виду 
продукції

Опис Середньоарифметич-
ний обсяг експорту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

410449 Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур вели-
кої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тва-
рин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи 
неспилок, але без подальшої обробки

86 019 0,1%

410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення або у ви-
гляді шкіряного краста, включаючи шкіру вичинену під 
пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (вклю-
чаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без 
волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри 
товарної позиції 4114

75 336 0,1%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 41 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехідний пері-
од (років)

Ставка після на-
буття чинності 
Угодою

410120 Шкури цiлi, кожна масою не бiльш як 8 кг у прiсносухому, 10 кг у сухосолоному або 16 кг у свіжому, мо-
кросолоному або iншому консервованому виглядi

4101 20 10 -- Свiжi Вільна 0 0%
4101 20 30 -- Мокросолонi Вільна 0 0%
4101 20 50 -- Прісносухі або сухосолоні Вільна 0 0%
4101 20 90 -- Інші Вільна 0 0%

410150 Цілі шкури масою більш як 16 кг
4101 50 10 -- Свiжi Вільна 0 0%
4101 50 30 -- Мокросолонi Вільна 0 0%
4101 50 50 -- Прісносухі або сухосолоні Вільна 0 0%
4101 50 90 -- Іншi Вільна 0 0%

410320 Інші необроблені шкури (свiжі або солоні, 
сушені, золені, пiкельовані або консервовані 
iншим способом, але не дублені, не виробле-
ні пiд пергамент або не пiддані подальшiй 
обробцi), з волосяним покривом або без воло-
сяного покриву, спилок або неспилок, крiм за-
значених у Примітках 1(b) або 1(c) до цiєї групи, 
рептилій

Вільна 0 0%

410411 Нешліфовані лицеві неспилки, лицеві спилки
4104 11 10 --- Шкiра із цiлих шкур великої рогатої худоби 

(включаючи буйволів), площа поверхні якої не 
більш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)

Вільна 0 0%

4104 11 51 ----- Шкiра із цiлих шкур, площа поверхні якої 
більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів)

Вільна 0 0%

4104 11 59 ----- Інші Вільна 0 0%
4104 11 90 ---- Інші 5,5% 0 0%

410419 Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або 
шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки

4104 19 10 --- Шкiра із цiлих шкур великої рогатої худоби 
(включаючи буйволів), площа поверхні якої не 
більш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв)

Вільна 0 0%

4104 19 51 ----- Шкiра із цiлих шкур, площа поверхні якої 
більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів)

Вільна 0 0%

4104 19 59 ----- Інші Вільна 0 0%
4104 19 90 ---- Інші 5,5% 5 4,4%

410449 Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або 
шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки
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Код виду 
продукції

Опис Базова ставка 
увізного мита

Перехідний пері-
од (років)

Ставка після на-
буття чинності 
Угодою

4104 49 11 ---- Шкiра із цiлих шкур телят iндiйського зебу, 
без голови і нiг, або з головою i ногами, масою 
нетто кожна не бiльш як 4,5 кг, дублена рос-
линними речовинами без подальшої обробки, 
або оброблена певним чином, але явно не при-
датна для безпосереднього використання для 
виробництва виробiв із шкiри

Вільна 0 0%

4104 49 19 ---- інші 6,5% 0 0%
4104 49 51 ----- Шкiра із цiлих шкур, площа поверхні якої 

більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів)
6,5% 3 4,3%

4104 49 59 ----- Інші 6,5% 3 4,5%
4104 49 90 ---- Інші 5,5% 0 0%

410631 Дублена (чинена) шкiра або шкіряний краст із шкур інших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, 
спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки, у вологому стані (включаючи хромований 
напівфабрикат)

4106 31 10 --- Неспилок 2% 0 0%
4106 31 90 --- Спилок 2% 0 0%

410711 Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, включаючи шкіру вичине-
ну під пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини 
конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114, нешліфовані 
лицьові неспилки

4107 11 11 ---- Опойок бокс 6,5% 3 4,3%
4107 11 19 ---- Інша 6,5% 3 4,3%
4107 11 90 --- Інші 6,5% 3 4,3%

410792 Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, включаючи шкіру вичине-
ну під пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини 
конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114, лицьовий 
спилок

4107 92 10 --- Шкіра із шкур великої рогатої худоби (вклю-
чаючи буйволів)

5,5% 0 0%

4107 92 90 --- Шкіра із шкур родини конячих 6,5% 3 4,3%
410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, включаючи шкіру вичинену 

під пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини ко-
нячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114

4107 99 10 --- Шкіра із шкур великої рогатої худоби (вклю-
чаючи буйволів)

6,5% 3 4,3%

4107 99 90 --- Шкіра із шкур родини конячих 6,5% 3 4,3%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 41. 
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Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються 
для матеріалів іншого походження, які набувають 
статусу товарів, що походять з певної країни 

4104 - 4106 Дублені або додублені шкури й шкіри без 
вовняного чи волосяного покриву, спилок 
або неспилок, але без подальшої обробки 

Додублення дубленої шкіри 
або 
Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, 
окрім матеріалів даного товару 

4107, 4112 і 4113 Шкіра, додатково оброблена після ду-
блення або додублення, включаючи шкіру, 
вичинену під пергамент, без вовняного чи 
волосяного покриву, спилок або неспилок, 
крім шкіри заголовка 4114 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, 
окрім заголовків 4104 - 4113 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 41 : Шкури необро-
блені (крім натурального та штучного хутра) та шкіра вичинена, при експорті в Європейський Союз.40

1. Контроль за продуктами тваринного походження, не призначеними для людського споживання

2. CІTES - Захист загрожених видів

3. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

1. Контроль за продуктами тваринного походження, не призначеними для 
людського споживання
Імпорт в ЄС продуктів тваринного походження, не призначених для людського споживання, підлягає загаль-
ним вимогам щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаним гарантувати високий рівень здоров’я і без-
пеки вздовж харчового і кормового ланцюгів і запобігти поширенню інфекційних хвороб, небезпечних для лю-
дей чи худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, застосовні до цих продуктів, такі:

Отож ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленого підприємства третьої кра-
їни, включеної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарни-
ми сертифікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції відповідної дер-
жави-члена. 

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань. 

Законодавство

health rules as regards anіmal by-products and derіved products not іntended for human consumptіon and 
repealіng Regulatіon (EC) No 1774/2002 (OJ L-300 14/11/2009) (CELEX 32009R1069)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

regards organіc fertіlіsers and soіl іmprovers  other  than  manure  and  amendіng  that  Regulatіon (OJ L-29 
02/02/2006) (CELEX 32006R0181)

Regulatіon (EC) No 1774/2002 of the European Parlіament and of the Councіl as regards іmport from certaіn 
thіrd countrіes of photographіc gelatіne (OJ L-151 30/04/2004) (CELEX 32004D0407)

40	 	Це	приблизний	перелік	нормативних	вимог	щодо	топ-10		експортних	видів	продукції	
Групи
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of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 
products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

between feed materіals, feed addіtіves, bіocіdal products and veterіnary medіcіnal products (OJ L-11 
15/01/2011)

іn anіmal feed (OJ L-140 30/05/2002) (CELEX 32002L0032)

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767)

іntended for pet anіmals and labelled іn accordance wіth Dіrectіve 79/373/EEC may be placed on the market 
untіl 31 August 2011. After that date, іt may remaіn on the market untіl stocks are exhausted.

17/06/2011) (CELEX 32011R0575)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L-62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила ринкування кормів та використання деяких продуктів як добавок у годуванні тварин

for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831)

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230)

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
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Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

2. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)
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іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

3. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Confederation of National Associations of Tanners 
and Dressers of 
the European Community (COTANCE)
Конфедерація національних Асоціацій кожевников
40, rue Washington,
B-1050 Bruxelles, 
Belgium
+ 32 2 512 77 03
www.euroleather.com

European Confederation of The Footwear Industry 
(CEC)
Європейська Конфедерація взуттєвої 
промисловості
Rue de la Science nº14b
1040 Brussels 
Belgium
+32 (0)2 808 4452
+32 (0)2 808 8464
www.cec-footwearindustry.eu

European Leather Association (EUROLEATHER)
Європейська Асоціація шкіри
40, rue Washington, 
B-1050 Bruxelles,
Belgium
32 2 512 77 03
www.euroleather.com

European Apparel and Textile Confederation 
(EURUTEX)
Європейська Конфедерація одягу та  текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
www.euratex.eu

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

BALTIC FASHION & TEXTILE - RIGA (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловості
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.baltictextile.eu

BTS TRADE FAIR (2 рази на рік)
Взуття, шкіра і шкіргалантерея
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.targimodypoznan.pl

FIERA DI SAN CRISPINO (раз на рік)
Взуття
San Mauro Pascoli
San Mauro Pascoli 
Italy
www.blunautilus.it

FUTURMODA (2 рази на рік)
Взуття, шкіра і шкіргалантерея
Institución Ferial Alicantina
Alicante 
Spain
www.futurmoda.es

GDS (2 рази на рік)
Взуття
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.gds-online.com

I.L.M SUMMER/WINTER STYLES (2 рази на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Messe Offenbach
Offenbach am Main 
Germany
www.messe-offenbach.de

KABO (2 рази на рік)
Взуття, шкіра і шкіргалантерея
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

LE CUIR A PARIS (2 рази на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Premierevision
Paris  
France
www.premierevision.com

MICAM SHOEVENT (2 рази на рік)
Взуття
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.micamonline.com

MODA FOOTWEAR (2 рази на рік)
Взуття, шкіра і шкіргалантерея
National Exhibition Centre
Birmingham 
UK - United Kingdom 
www.moda-uk.co.uk

LINEAPELLE (2 рази на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Furnishing 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.lineapelle-fair.it 

MODA MADE IN ITALY (AUTUMN) (раз на рік)
Взуття
M,O,C, 
Munich  
Germany
www.modamadeinitaly.eu

MIFUR (раз на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.mifur.com

MODA MADE IN ITALY (2 рази на рік)
Взуття
M,O,C,
Munich 
Germany
www.modamadeinitaly.eu

OFF-PRICE SHOW (2 рази на рік)
Модний одяг, взуття та аксесуари
National Exhibition Centre
London  
UK - United Kingdom
www.offpriceshow.co.uk
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READYTOSHOW (раз на рік)
Одяг 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.readytoshow.it

SHOE COLLECTION (2 рази на рік)
Взуття
Fiera Bolzano
Bolzano 
Italy
www.fierabolzano.it

TAG IT! (2 рази на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.tag-it-show.com
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Група 42.  
ВИРОБИ ІЗ ШКІРИ; ШОРНО-СІДЕЛЬНІ ВИРОБИ ТА 
УПРЯЖ; ДОРОЖНІ РЕЧІ, СУМКИ ТА АНАЛОГІЧНІ 
ТОВАРИ; ВИРОБИ З КИШОК ТВАРИН (КРІМ КЕТГУТУ З 
НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ)

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

42.01
Вироби шорно-сiдельнi та упряж для будь-яких тварин (включаючи постромки, поводи, наколiнники, на-
мордники, попони для сiдел, чепраки, сiдельнi кобури, попонки для собак тощо), виготовлені з будь-яких 
матерiалiв

42.02

Саквояжi, чемодани, дорожнi дамськi сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, портфелi, шкiльнi 
ранцi, футляри та чохли для окулярiв, бiноклiв, фото-, кiно- та відеокамер, для музичних iнструментiв, 
зброї, кобури та аналогiчнi чохли; сумки дорожнi, сумки-термоси для харчових продуктів та напоїв, су-
мочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки господарськi, портмоне, гаманцi, футляри для 
географiчних карт, портсигари, кисети, сумки для робочих iнструментiв, сумки спортивнi, футляри для 
пляшок, пудреницi, скриньки для ювелiрних виробiв, футляри для рiзальних предметiв та аналогічні речi, 
виготовлені з натуральної або композицiйної шкiри, пластмасових листiв або текстильних матерiалiв, 
вулканiзованих волокон або картону, або з повним покриттям всiєї поверхнi або переважно покриті таки-
ми матерiалами чи папером

42.03 Предмети одягу або аксесуари одягу, з натуральної або композицiйної шкiри

[42.04]

42.05 Іншi вироби з натуральної або композицiйної шкіри

42.06 Вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку), синюги, мiхурiв або сухожиль
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС виробів із шкіри; шорно-сідельних виробів та упряжі; 
дорожніх речей, сумок та аналогічних товарів; виробів з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку) за 
період 2012-2014 років склав €21 млн, зростаючи в середньому на 2% на рік.  Для ЄС це становило 0,21% від се-
редньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 42 за згаданий період, що склало €10 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 42 (€ млн)

Частка Групи 42 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 42 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 42 (%)

4203  ПРЕДМЕТИ ОДЯГУ АБО АКСЕСУАРИ ОДЯГУ, З НАТУРАЛЬНОЇ АБО КОМПОЗИЦIЙНОЇ ШКIРИ
4202  САКВОЯЖI, ЧЕМОДАНИ, ДОРОЖНI ДАМСЬКI СУМКИ-ЧЕМОДАНЧИКИ, КЕЙСИ ДЛЯ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ, ПОРТФЕЛI, 

ШКIЛЬНI РАНЦI, ФУТЛЯРИ ТА ЧОХЛИ ДЛЯ ОКУЛЯРIВ, БIНОКЛIВ, ФОТО-, КIНО- ТА ВІДЕОКАМЕР, ДЛЯ МУЗИЧНИХ 
IНСТРУМЕНТIВ, ЗБРОЇ, КОБУРИ ТА АНАЛОГIЧНI ЧОХЛИ; СУМКИ ДОРОЖНI, СУМКИ-ТЕРМОСИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРО-
ДУКТІВ ТА НАПОЇВ, СУМОЧКИ ДЛЯ КОСМЕТИКИ, РЮКЗАКИ, СУМОЧКИ ДАМСЬКІ, СУМКИ ГОСПОДАРСЬКI, ПОРТМО-
НЕ, ГАМАНЦI, ФУТЛЯРИ ДЛЯ ГЕОГРАФIЧНИХ КАРТ, ПОРТСИГАРИ, КИСЕТИ, СУМКИ ДЛЯ РОБОЧИХ IНСТРУМЕНТIВ, 
СУМКИ СПОРТИВНI, ФУТЛЯРИ ДЛЯ ПЛЯШОК, ПУДРЕНИЦI, СКРИНЬКИ ДЛЯ ЮВЕЛIРНИХ ВИРОБIВ, ФУТЛЯРИ ДЛЯ 
РIЗАЛЬНИХ ПРЕДМЕТIВ ТА АНАЛОГІЧНІ РЕЧI, ВИГОТОВЛЕНІ З НАТУРАЛЬНОЇ АБО КОМПОЗИЦIЙНОЇ ШКIРИ, ПЛАСТ-
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Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of articles of leather; saddlery and harness; travel between 2012 and 2014 
amounted to €21mn, growing by an average of  2% per annum over the period. This represents 0,21% of the EU’s 
€10bn average worldwide imports of these products over this period. 
Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 42 (€ mn) Share of Chapter 42 in Ukraine’s Exports to EU 

(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 42 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 42 (%) 

   
4203 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER (EXCL. FOOTWARE AND HEADGEAR 
AND PARTS THEREOF, AND GOODS OF CHAPTER 95, E.G. SHIN GUARDS, FENCING MASKS) 
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СЛОВАЧЧИНА
1,60%
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МАСОВИХ ЛИСТIВ АБО ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, ВУЛКАНIЗОВАНИХ ВОЛОКОН АБО КАРТОНУ, АБО З ПОВНИМ 
ПОКРИТТЯМ ВСIЄЇ ПОВЕРХНI АБО ПЕРЕВАЖНО ПОКРИТІ ТАКИМИ МАТЕРIАЛАМИ ЧИ ПАПЕРОМ

4201  ВИРОБИ ШОРНО-СIДЕЛЬНI ТА УПРЯЖ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ТВАРИН (ВКЛЮЧАЮЧИ ПОСТРОМКИ, ПОВОДИ, 
НАКОЛIННИКИ, НАМОРДНИКИ, ПОПОНИ ДЛЯ СIДЕЛ, ЧЕПРАКИ, СIДЕЛЬНI КОБУРИ, ПОПОНКИ ДЛЯ СОБАК ТОЩО), 
ВИГОТОВЛЕНІ З БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРIАЛIВ

4205  ІНШI ВИРОБИ З НАТУРАЛЬНОЇ АБО КОМПОЗИЦIЙНОЇ ШКІРИ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 20 видів продукції Групи 42  (на рівні 6 знаків), що склало  98,5% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

420310 Предмети одягу 11 069 327 52,9%
420100 Вироби шорно-сiдельнi та упряж для будь-яких тварин (вклю-

чаючи постромки, поводи, наколiнники, намордники, попони 
для сiдел, чепраки, сiдельнi кобури, попонки для собак тощо), 
виготовлені з будь-яких матерiалiв

4 164 179 19,9%

420231 Вироби, які, як правило, носяться у кишенях або дамських 
сумочках (шкiргалантерея), з лицьовою поверхнею з натураль-
ної, композицiйної або лакової шкiри

1 664 667 8,0%

420221 Сумочки дамські з плечовим ремiнцем або без нього, включа-
ючи сумки без ручок, з лицьовою поверхнею з натуральної, 
композицiйної або лакової шкiри

1 506 167 7,2%

420500 Іншi вироби з натуральної або композицiйної шкіри 811 441 3,9%
420211 Саквояжi, чемодани, дамськi сумки-чемоданчики для космети-

ки і речей туалету, кейси для ділових паперів, портфелi, шкiльнi 
ранцi та подібнi вироби, з лицьовою поверхнею з натуральної 
шкіри, композицiйної шкіри або з лакової шкiри

437 156 2,1%

420292 Саквояжi, чемодани, дамськi сумки-чемоданчики для космети-
ки і речей туалету, кейси для ділових паперів, портфелi, шкiльнi 
ранцi та подібнi вироби, з лицьовою поверхнею з листів пласт-
маси або текстильних матерiалiв

298 452 1,4%

420291 Саквояжi, чемодани, дамськi сумки-чемоданчики для космети-
ки і речей туалету, кейси для ділових паперів, портфелi, шкiльнi 
ранцi та подібнi вироби,  з лицьовою поверхнею з натуральної, 
композицiйної або лакової шкiри

239 097 1,1%

420222 Саквояжi, чемодани, дамськi сумки-чемоданчики для космети-
ки і речей туалету, кейси для ділових паперів, портфелi, шкiльнi 
ранцi та подібнi вироби,  з лицьовою поверхнею з листiв пласт-
маси або текстильних матерiалiв

225 112 1,1%
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 Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

420299 Саквояжi, чемодани, дорожнi дамськi сумки-чемоданчики, 
кейси для ділових паперів, портфелi, шкiльнi ранцi, футляри 
та чохли для окулярiв, бiноклiв, фото-, кiно- та відеокамер, 
для музичних iнструментiв, зброї, кобури та аналогiчнi чохли; 
сумки дорожнi, сумки-термоси для харчових продуктів та на-
поїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 
господарськi, портмоне, гаманцi, футляри для географiчних 
карт, портсигари, кисети, сумки для робочих iнструментiв, 
сумки спортивнi, футляри для пляшок, пудреницi, скриньки 
для ювелiрних виробiв, футляри для рiзальних предметiв та 
аналогічні речi, виготовлені з натуральної або композицiйної 
шкiри, пластмасових листiв або текстильних матерiалiв, 
вулканiзованих волокон або картону, або з повним покриттям 
всiєї поверхнi або переважно покриті такими матерiалами чи 
папером

185 501 0,9%



983Група 42. ВИРОБИ ІЗ ШКІРИ; ШОРНО-СІДЕЛЬНІ ВИРОБИ ТА УПРЯЖ ...

ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 42 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

420100 Вироби шорно-сiдельнi та упряж для будь-яких тварин (включа-
ючи постромки, поводи, наколiнники, намордники, попони для 
сiдел, чепраки, сiдельнi кобури, попонки для собак тощо), виготов-
лені з будь-яких матерiалiв

2,7% 0 0%

420211 Саквояжi, чемодани, дамськi сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, кейси для ділових паперів, 
портфелi, шкiльнi ранцi та подібнi вироби, з лицьовою поверхнею з натуральної шкіри, композицiйної шкі-
ри або з лакової шкiри

420211 90 --- Кейси для ділових паперів, портфелi, шкiльнi ранцi та подібні 
вироби

3% 0 0%

4202 11 10 --- Іншi 3% 0 0%
420221 Сумочки дамські з плечовим ремiнцем або без нього, включа-

ючи сумки без ручок, з лицьовою поверхнею з натуральної, 
композицiйної або лакової шкiри

3% 0 0%

420222 Саквояжi, чемодани, дамськi сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, кейси для ділових папе-
рів, портфелi, шкiльнi ранцi та подібнi вироби,  з лицьовою поверхнею з листiв пластмаси або текстильних 
матерiалiв

4202 22 10 --- З листiв пластмаси 9,7% 3 6,5%
4202 22 90 --- З текстильних матерiалiв 3,7% 0 0%

420231 Вироби, які, як правило, носяться у кишенях або дамських су-
мочках (шкiргалантерея), з лицьовою поверхнею з натуральної, 
композицiйної або лакової шкiри

3% 0 0%

420291 Саквояжi, чемодани, дамськi сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, кейси для ділових паперів, 
портфелi, шкiльнi ранцi та подібнi вироби,  з лицьовою поверхнею з натуральної, композицiйної або лако-
вої шкiри

4202 91 10 --- Сумки дорожнi, сумочки косметичнi, рюкзаки та сумки 
спортивнi

3% 0 0%

4202 91 80 --- Іншi 3% 0 0%
420292 Саквояжi, чемодани, дамськi сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, кейси для ділових папе-

рів, портфелi, шкiльнi ранцi та подібнi вироби, з лицьовою поверхнею з листів пластмаси або текстильних 
матерiалiв

4202 92 11 ---- Сумки дорожнi, сумочки косметичнi, рюкзаки та сумки 
спортивнi

9,7% 3 6,5%

4202 92 15 ---- Футляри для музичних iнструментiв 6,7% 0 0%
4202 92 19 ---- Іншi 9,7% 3 6,5%

4202 92 91 ---- Сумки дорожнi, сумочки косметичнi, рюкзаки та сумки 
спортивнi

2,7% 0 0%

4202 92 98 ---- Іншi 2,7% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

420299 Саквояжi, чемодани, дорожнi дамськi сумки-чемоданчики, кейси 
для ділових паперів, портфелi, шкiльнi ранцi, футляри та чохли 
для окулярiв, бiноклiв, фото-, кiно- та відеокамер, для музичних 
iнструментiв, зброї, кобури та аналогiчнi чохли; сумки дорожнi, 
сумки-термоси для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 
косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки господарськi, порт-
моне, гаманцi, футляри для географiчних карт, портсигари, кисети, 
сумки для робочих iнструментiв, сумки спортивнi, футляри для 
пляшок, пудреницi, скриньки для ювелiрних виробiв, футляри 
для рiзальних предметiв та аналогічні речi, виготовлені з нату-
ральної або композицiйної шкiри, пластмасових листiв або тек-
стильних матерiалiв, вулканiзованих волокон або картону, або з 
повним покриттям всiєї поверхнi або переважно покриті такими 
матерiалами чи папером

3,7% 0 0%

420310 Предмети одягу 4% 0 0%
420500 Іншi вироби з натуральної або композицiйної шкіри

4205 00 11 -- Транспортернi стрiчки та приводнi паси, або бельтинг 2% 0 0%
4205 00 19 -- Іншi 3 % 0 0%
4205 00 90 - Інші 2,5% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 42 : Вироби із шкі-
ри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кет-
гуту з натурального шовку), при експорті в Європейський Союз.41

1. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

2. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту

3. CІTES - Захист загрожених видів

4. Вимоги до імпорту лікарських препаратів для людини

5. Пакування

6. Заборона на імпорт хутра кішок і собак та продукції, що містить таке хутро

1. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

41  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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2. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту
Для ринкування в ЄС, засоби індивідуального захисту підлягають обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686). Директива поширюється на засоби 
індивідуального захисту, а саме  на такі пристрої та спорядження:

Директива не поширюється на:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Засоби індивідуальної безпеки повинні задовольняти обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки, викладені 
в ДодаткуІІ до директиви. Вони стосуються дизайну, виробництва, матеріалів, випробування, інструкцій, обов’язкової 
інформації від виробника, та інших аспектів.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список посилань на гармонізовані стандарти можна знайти за адресою:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. У 
деяких випадках потрібна участь в процесі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, 
що їх кожна держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оціню-
вання відповідності виробника до обов’язкових вимог.

Засоби індивідуального захисту діляться на категорії залежно від тяжкості травм, від яких вони захищають, і мо-
жуть підлягати різним процедурам оцінювання відповідності:

Категорія І (неважкі травми): декларація відповідності від самого виробника, на його відповідальність.

Категорія ІІ (серйозніші травми): сертифікат ЄС випробування типу, складений названим органом.

Категорія ІІІ (дуже важкі травми, які ведуть до непоправної шкоди здоров’ю або смерті): сертифікат ЄС випробу-
вання типу, а також система ЄС якості кінцевого продукту або система ЄС якості виробництва.

Маркування знаком «CE»

Перш, ніж потрапити на ринок, засоби індивідуального захисту повинні бути позначені знаком «CE». Він свідчить 
про відповідність до обов’язкових вимог, викладених в директиві.

Знак має бути видимим, легко читабельним і незмивним. Він наноситься на кожну одиницю індивідуальних за-
собів захисту або на упаковку, і супроводжується ідентифікаційним номером названого органу, якщо він заді-
яний на етапі контролю продукту.
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Законодавство

relatіng to the desіgn of personal protectіve equіpment (OJ L-399 30/12/1989)(CELEX 31989L0686)

3. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)
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the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

4. Вимоги до імпорту лікарських препаратів для людини
Імпорт в ЄС цієї продукції підлягає вимогам щодо охорони здоров’я:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Щоб захистити здоров’я населення в ЄС, імпорт лікарських засобів підлягає таким вимогам:
1. Дозвіл на імпортування
2. Дозвіл на ринкування
3. Положення щодо маркування і пакування
4. Контроль кожної партії
5. Система фармаконагляду

Ці вимоги застосовуються до лікарських препаратів для людини, крім таких винятків:

Законодавство

Communіty procedures for the authorіsatіon and supervіsіon of medіcіnal products for human and veterіnary 
use and establіshіng a European Medіcіnes Agency (OJ L-136 30/04/2004) (CELEX 32004R0726)

code relatіng to medіcіnal products for human use (OJ L-311 28/11/2001) (CELEX 32001L0083)

for human use fallіng wіthіn the scope of Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-92 30/03/2006) (CELEX 32004R0726)

therapy medіcіnal products and amendіng Dіrectіve 2001/83/EC and Regulatіon (EC) No 726/2004 (OJ L-324 1 
0/12/2007) (CELEX 32007R1394)

pharmacovіgіlance actіvіtіes provіded for іn Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament and of 
the Councіl and Dіrectіve 2001/83/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-159 20/06/2012) 
(CELEX 32012R0520)

purpose of іdentіfyіng medіcіnal products for human use that are subject to addіtіonal monіtorіng (OJ- L 65 
08/03/2013) (CELEX 32013R0198)

EC of the European Parlіament and of the Councіl and Regulatіon (EC) No 726/2004 of the European Parlіament 
and of the Councіl as regards sіtuatіons іn whіch post-authorіsatіon effіcacy studіes may be requіred (OJ- L 107 
10/04/2014) (CELEX 32014R0357)
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5. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)
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to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)

6. Заборона на імпорт хутра кішок і собак та продукції, що містить таке хутро

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Відповідно до постанови – Regulatіon (EC) No 1523/2007 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-343 
27/12/2007) (CELEX 3 2007R1523), імпорт до ЄС і експорт з ЄС хутра кішок і собак, а також продукції, що містить 
таке хутро, заборонено 

Заборона не поширюється на хутро кішок і собак і продукцію, що містить таке хутро, призначену для освітніх чи так-
сидермістських цілей.

Законодавство

the placіng on the market and the іmport to, or export from, the Communіty of cat and dog fur, and products 
contaіnіng such fur (OJ L-343 27/12/2007)(CELEX 32007R1523)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Leather Association (COTANCE)
Європейська Асоціація шкіри
40, rue Washington, 
B-1050 Bruxelles, 
Belgium
+ 32 2 512 77 03
www.euroleather.com

EUROPEAN CONFEDERATION OF THE FOOTWEAR 
INDUSTRY (CEC)
Європейська Конфедерація взуттєвої 
промисловості
Rue de la Science nº14b
1040 Brussels 
Belgium
+32 (0)2 808 4452
+32 (0)2 808 8464
www.cec-footwearindustry.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

BALTIC FASHION & TEXTILE - RIGA (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловості
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.baltictextile.eu

BTS TRADE FAIR (2 рази на рік)
Взуття, шкіра і шкіргалантерея
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.targimodypoznan.pl

EUROHORSE (раз на рік)
Все для коня і вершника
Svenska Mässan - Swedish Exhibition & Congress 
Centre
Gothenburg
Sweden
www.eurohorse.se

FIERA DI SAN CRISPINO (раз на рік)
Взуття
San Mauro Pascoli
Italy
www.blunautilus.it

FUTURMODA (2 рази на рік)
Взуття, шкіра і шкіргалантерея
Institución Ferial Alicantina
Alicante 
Spain
www.futurmoda.es

GDS (2 рази на рік)
Взуття
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.gds-online.com

I.L.M SUMMER/WINTER STYLES (2 рази на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Messe Offenbach
Offenbach am Main 
Germany
www.messe-offenbach.de

KABO (2 рази на рік)
Взуття, шкіра і шкіргалантерея
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

LE CUIR A PARIS (2 рази на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Premierevision
Paris  
France
www.premierevision.com

MICAM SHOEVENT (2 рази на рік)
Взуття, шкіра і шкіргалантерея
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.micamonline.com

MODA FOOTWEAR (2 рази на рік)
Взуття, шкіра і шкіргалантерея
National Exhibition Centre
Birmingham 
UK - United Kingdom 
www.moda-uk.co.uk

LINEAPELLE (2 рази на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Furnishing 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.lineapelle-fair.it 

MODA MADE IN ITALY (AUTUMN) (раз на рік)
Взуття
M,O,C, 
Munich  
Germany
www.modamadeinitaly.eu

MIFUR (раз на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.mifur.com

MODA MADE IN ITALY (2 рази на рік)
Взуття
M,O,C,
Munich 
Germany
www.modamadeinitaly.eu



993Група 42. ВИРОБИ ІЗ ШКІРИ; ШОРНО-СІДЕЛЬНІ ВИРОБИ ТА УПРЯЖ ...

OFF-PRICE SHOW (2 рази на рік)
Модний одяг, взуття та аксесуари
National Exhibition Centre
London  
UK - United Kingdom
www.offpriceshow.co.uk

READYTOSHOW (раз на рік)
Одяг 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.readytoshow.it

PARTNER PFERD (раз на 2 роки)
Кінний ярмарок
Exhibition Centre Leipzig
Leipzig
Germany
www.partner-pferd.de

PFERD & JAGD (раз на рік)
Кінний спорт і полювання
Deutsche Messe Hannover
Hannover 
Germany
www.pferd-und-jagd-messe.de

SHOE COLLECTION (2 рази на рік)
Взуття
Fiera Bolzano
Bolzano 
Italy
www.fierabolzano.it

TAG IT! (2 рази на рік)
Вироби зі шкіри
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.tag-it-show.com
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Група 43.  
НАТУРАЛЬНЕ ТА ШТУЧНЕ ХУТРО; ВИРОБИ З НЬОГО

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
43.01 Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та iншi обрiзки, придатнi для використання у 

виробництвi хутрових виробiв), крiм шкірсировини та шкур товарних позицiй 4101, 4102 або 4103

43.02 
Хутровi шкурки дубленi або вичиненi (включаючи голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки хутро-
вих шкурок), нез'єднанi або з'єднанi (без додавання iнших матерiалiв), крiм включених до товарної позицiї 
4303

43.03 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та iншi вироби з натурального хутра

43.04 Хутро штучне та вироби з нього



995Група 43. НАТУРАЛЬНЕ ТА ШТУЧНЕ ХУТРО; ВИРОБИ З НЬОГО 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС натурального та штучного хутра; виробів з нього за пе-
ріод 2012-2014 років склав €8,55 млн, зростаючи в середньому на 38% на рік.  Для ЄС це становило 1,3% від се-
редньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 43 за згаданий період, що склало €683 млн.

Експорт з України до ЄС
Група 43 (€ млн)

Частка Групи 43 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 43 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 43 (%)

4301  СИРОВИНА ХУТРОВА (ВКЛЮЧАЮЧИ ГОЛОВИ, ХВОСТИ, ЛАПИ ТА IНШI ОБРIЗКИ, ПРИДАТНI ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У 
ВИРОБНИЦТВI ХУТРОВИХ ВИРОБIВ), КРIМ ШКІРСИРОВИНИ ТА ШКУР ТОВАРНИХ ПОЗИЦIЙ 4101, 4102 АБО 4103

4302  ХУТРОВI ШКУРКИ ДУБЛЕНI АБО ВИЧИНЕНI (ВКЛЮЧАЮЧИ ГОЛОВИ, ХВОСТИ, ЛАПИ ТА IНШI ЧАСТИНИ АБО ОБРIЗКИ 
ХУТРОВИХ ШКУРОК), НЕЗ'ЄДНАНI АБО З'ЄДНАНI (БЕЗ ДОДАВАННЯ IНШИХ МАТЕРIАЛIВ), КРIМ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ТО-
ВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 4303

4303  ОДЯГ З ХУТРА, РЕЧІ ДЛЯ ОДЯГУ З ХУТРА ТА IНШI ВИРОБИ З НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА
4304  ХУТРО ШТУЧНЕ ТА ВИРОБИ З НЬОГО

 

 771

CHAPTER 43: FURSKINS  AND  ARTIFICIAL  FUR;  
MANUFACTURES  THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of furskins and artificial fur; manufactures thereof between 2012 and 2014 
amounted to €8,55mn, growing by an average of  38% per annum over the period. This represents 1,3% of 
the EU’s €683mn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 43 (€ mn) Share of Chapter 43 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 43 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 43 (%) 

   
4301 RAW FURSKINS, INCL. HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS SUITABLE FOR USE IN FURRIERY (EXCL. RAW HIDES AND SKINS 
OF HEADING 4101, 4102 OR 4103) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 9 видів продукції Групи 43  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

 
Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

430219 Хутровi шкурки дубленi або вичиненi (включаючи го-
лови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки хутро-
вих шкурок), нез'єднанi або з'єднанi (без додавання 
iнших матерiалiв), крiм включених до товарної позицiї 
4303

2 668 322 31,20%

430110 Норки, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 2 066 021 24,16%
430180 Хутра iншi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без 

них
1 862 996 21,78%

430211 Шкурки цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них, 
незiбранi, норки

1 779 437 20,81%

430220 Шкурки цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них, 
незiбранi, голови, хвости, лапи та iншi частини або 
шматки, обрiзки, незiбранi

68 815 0,80%

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра 61 805 0,72%
430390 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та iншi вироби з 

натурального хутра
44 512 0,52%

430400 Хутро штучне та вироби з нього 353 0,00%
430230 Хутровi шкурки цiлi та їх частини або залишки зiбранi 113 0,00%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 43 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

430110 Норки, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них Вільна 0 0%
430180 Хутра iншi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них

4301 80 30 -- Бабака Вільна 0 0%
4301 80 50 -- Диких тварин родини котячих Вільна 0 0%
4301 80 70 -- Інші Вільна 0 0%

430211 Норки Вільна 0 0%
430219 Хутровi шкурки дубленi або вичиненi (включаючи голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки хутро-

вих шкурок), нез'єднанi або з'єднанi (без додавання iнших матерiалiв), крiм включених до товарної позицiї 
4303

4302 19 10 --- Бобра Вільна 0 0%
4302 19 20 --- Ондатри Вільна 0 0%
4302 19 30 --- Лисицi Вільна 0 0%
4302 19 35 --- Кроля або зайця Вільна 0 0%
4302 19 41 ---- Бiлькiв гренландського тюленя або дитинчат чубача 

(Cystophora)
2,2% 0 0%

4302 19 49 ---- Іншi 2,2% 0 0%
4302 19 50 --- Каланів або нутрiї (коіпу) 2,2% 0 0%
4302 19 60 --- Бабаків 2,2% 0 0%
4302 19 70 --- Диких тварин родини котячих 2,2% 0 0%
4302 19 75 ---- Ягнят таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, 

персидської або аналогiчних порiд, а також індійської, китай-
ської, монгольської або тибетської

Вільна 0 0%

4302 19 80 ---- Інші 2,2% 0 0%
4302 19 95 --- Іншi 2,2% 0 0%

430220 Шкурки цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них, незiбранi, 
голови, хвости, лапи та iншi частини або шматки, обрiзки, 
незiбранi

Вільна 0 0%

430230 Хутровi шкурки цiлi та їх частини або залишки зiбранi
4302 30 10 -- Пластини 2,7% 0 0%
4302 30 21 --- Норки 2,2% 0 0%
4302 30 25 --- Кроля або зайця 2,2% 0 0%
4302 30 31 --- Ягнят таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, 

персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китай-
ської, монгольської або тибетської

2,2% 0 0%

4302 30 41 --- Ондатри 2,2% 0 0%
4302 30 45 --- Лисицi 2,2% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

4302 30 51 ---- Бiлькiв гренландського тюленя або дитинчат чубача 
(Cystophora)

2,2% 0 0%

4302 30 55 ---- Іншi 2,2% 0 0%
4302 30 61 --- Каланів або нутрiї (коіпу) 2,2% 0 0%
4302 30 71 --- Диких тварин родини котячих 2,2% 0 0%
4302 30 95 --- Іншi 2,2% 0 0%

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра
4303 10 10 -- Бiлькiв гренландського тюленя або дитинчат чубача 

(Cystophora)
3,7% 0 0%

4303 10 90 -- Іншi 3,7% 0 0%
430390  Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та iншi вироби з натураль-

ного хутра
3,7% 0 0%

430400 Хутро штучне та вироби з нього 3,2% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 43. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються 
для матеріалів іншого походження, які набувають 
статусу товарів, що походять з певної країни 

Окремі товарні коди по-
зиції 4302 

Хутрові шкурки дублені або вичине-
ні, з’єднані: 
- Пластини, хрести й подібні форми Відбілювання чи фарбування, крім розрізання та 

з’єднання нез’єднаних дублених або вичинених хутро-
вих шкурок 

- Інші Виробництво з нез’єднаних дублених або вичинених 
хутрових шкурок 

4303 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра 
та iншi вироби з натурального хутра 

Виробництво з нез’єднаних дублених або вичинених 
хутрових шкурок заголовка 4302 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах Групи 43 : Натуральне та 
штучне хутро; вироби з нього, при експорті в Європейський Союз.42

1. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту

2. CІTES - Захист загрожених видів

3. Контроль за продуктами тваринного походження, не призначеними для людського споживання

4. Заборона на імпорт хутра кішок і собак та продукції, що містить таке хутро

1. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту
Для ринкування в ЄС, засоби індивідуального захисту підлягають обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686). Директива поширюється на засоби 
індивідуального захисту, а саме  на такі пристрої та спорядження:

Директива не поширюється на:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Засоби індивідуальної безпеки повинні задовольняти обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки, викладені 
в ДодаткуІІ до директиви. Вони стосуються дизайну, виробництва, матеріалів, випробування, інструкцій, обов’язкової 
інформації від виробника, та інших аспектів.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список посилань на гармонізовані стандарти можна знайти за адресою:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. У 
деяких випадках потрібна участь в процесі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, 
що їх кожна держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оціню-
вання відповідності виробника до обов’язкових вимог.

Засоби індивідуального захисту діляться на категорії залежно від тяжкості травм, від яких вони захищають, і мо-
жуть підлягати різним процедурам оцінювання відповідності:

Категорія І (неважкі травми): декларація відповідності від самого виробника, на його відповідальність.

42  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Категорія ІІ (серйозніші травми): сертифікат ЄС випробування типу, складений названим органом.

Категорія ІІІ (дуже важкі травми, які ведуть до непоправної шкоди здоров’ю або смерті): сертифікат ЄС випробу-
вання типу, а також система ЄС якості кінцевого продукту або система ЄС якості виробництва.

Маркування знаком «CE»

Перш, ніж потрапити на ринок, засоби індивідуального захисту повинні бути позначені знаком «CE». Він свідчить 
про відповідність до обов’язкових вимог, викладених в директиві.

Знак має бути видимим, легко читабельним і незмивним. Він наноситься на кожну одиницю індивідуальних за-
собів захисту або на упаковку, і супроводжується ідентифікаційним номером названого органу, якщо він заді-
яний на етапі контролю продукту.

Законодавство

relatіng to the desіgn of personal protectіve equіpment (OJ L-399 30/12/1989)(CELEX 31989L0686)

2. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:



1001Група 43. НАТУРАЛЬНЕ ТА ШТУЧНЕ ХУТРО; ВИРОБИ З НЬОГО 

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

3. Контроль за продуктами тваринного походження, не призначеними для 
людського споживання
Імпорт в ЄС продуктів тваринного походження, не призначених для людського споживання, підлягає загаль-
ним вимогам щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаним гарантувати високий рівень здоров’я і без-
пеки вздовж харчового і кормового ланцюгів і запобігти поширенню інфекційних хвороб, небезпечних для лю-
дей чи худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, застосовні до цих продуктів, такі:

Отож ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленого підприємства третьої кра-
їни, включеної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарни-
ми сертифікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції відповідної дер-
жави-члена. 

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань. 

Законодавство

health rules as regards anіmal by-products and derіved products not іntended for human consumptіon and 
repealіng Regulatіon (EC) No 1774/2002 (OJ L-300 14/11/2009) (CELEX 32009R1069)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)



1002 МАКРОПЕДІЯ

regards organіc fertіlіsers and soіl іmprovers  other  than  manure  and  amendіng  that  Regulatіon (OJ L-29 
02/02/2006) (CELEX 32006R0181)

Regulatіon (EC) No 1774/2002 of the European Parlіament and of the Councіl as regards іmport from certaіn 
thіrd countrіes of photographіc gelatіne (OJ L-151 30/04/2004) (CELEX 32004D0407)

of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 
products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

between feed materіals, feed addіtіves, bіocіdal products and veterіnary medіcіnal products (OJ L-11 
15/01/2011)

іn anіmal feed (OJ L-140 30/05/2002) (CELEX 32002L0032)

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767)

іntended for pet anіmals and labelled іn accordance wіth Dіrectіve 79/373/EEC may be placed on the market 
untіl 31 August 2011. After that date, іt may remaіn on the market untіl stocks are exhausted.

17/06/2011) (CELEX 32011R0575)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L-62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила ринкування кормів та використання деяких продуктів як добавок у годуванні тварин

for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831)

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230)

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)
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the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

4. Заборона на імпорт хутра кішок і собак та продукції, що містить таке хутро

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Відповідно до постанови – Regulatіon (EC) No 1523/2007 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-343 
27/12/2007) (CELEX 3 2007R1523), імпорт до ЄС і експорт з ЄС хутра кішок і собак, а також продукції, що містить 
таке хутро, заборонено 

Заборона не поширюється на хутро кішок і собак і продукцію, що містить таке хутро, призначену для освітніх чи так-
сидермістських цілей.

Законодавство

the placіng on the market and the іmport to, or export from, the Communіty of cat and dog fur, and products 
contaіnіng such fur (OJ L-343 27/12/2007)(CELEX 32007R1523)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Fur Breeders' Association (EFBA)
Європейська Асоціація хутра 
Avenue des Arts 3-4-5
1210 Bruxelles
Belgique
32 2 209 11 70
www.efba.eu 

INTERNATIONAL FUR TRADE FEDERATION 
(WEAREFUR)
Міжнародна Федерація торгівлі хутром
PO Box 495, 
Weybridge, 
Surrey KT13 8WD, UK.
+44 (0) 1932 85 00 20
www.wearefur.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

FUR EXCELLENCE IN ATHENS (раз на рік)
Хутро
Athens Metropolitan Expo
Spata
Greece
www.metropolitanexpo.gr

LE CUIR A PARIS (2 рази на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Premierevision
Paris  
France
www.premierevision.com

LINEAPELLE (2 рази на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Furnishing 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.lineapelle-fair.it 

MODEXPO (раз на рік)
Текстиль, готовий одяг, вироби зі шкіри, хутро, 
взуття та шкіргалантерея
Romexpo
Bucharest
Romania
www.romexpo.org 

MIFUR (раз на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.mifur.com





Розділ IX:  
ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ; ДЕРЕВНЕ 
ВУГІЛЛЯ; КОРОК ТА ВИРОБИ З НЬОГО; ВИРОБИ 
ІЗ СОЛОМИ, АЛЬФИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ 
ДЛЯ ПЛЕТІННЯ; КОШИКОВІ ТА ІНШІ ПЛЕТЕНІ 
ВИРОБИ

44 Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля
45 Корок та вироби з нього
46 Вироби із соломи, трави еспарто та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; 

кошикові вироби та плетені вироби
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Група 44.  
ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ, ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
44.01

Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучків тощо; деревна трiска або стружка; тирса, 
трiска, стружка, уламки та вiдходи деревини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, 
полiн, брикетiв, гранул тощо

44.02 Вугiлля деревне (включаючи вугiлля з шкаралупи або з горiхiв), агломероване або неагломероване

44.03 Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi 
або небрусованi

44.04

Деревина бондарна; колоди колотi; палi, кiлки, стовпи загостренi із дерева, але не розпилянi уздовж; лісо-
матеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені iншим способом, що викорис-
товуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для iнструментiв або подібних виробів; деревина 
лущена та аналогічна

44.05 Шерсть деревна або тонка стружка; борошно деревне

44.06 Шпали дерев’янi для залiзничних або трамвайних колiй

44.07 Лiсоматерiали оброблені, розпилянi або розколоті уздовж, розділені на шари або лущенi, стругані або не-
стругані, шлiфованi або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 мм

44.08

Листи для облицювання (включаючи листи, отримані розділенням шаруватої деревини), листи для клеєної 
фанери або для подібної шаруватої деревини та iншi лісоматеріали оброблені, розпиляні уздовж, розділе-
ні на шари або лущені, стругані або нестругані, шлiфовані або нешлiфовані, що мають або не мають торцеві 
з’єднання завтовшки не бiльш як 6 мм

44.09

Пилопродукція з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття підлоги, незібрані) у 
виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, із стесаними краями, з’єднанням у 
виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, стругані 
або нестругані, шлiфовані або нешлiфовані, що мають або не мають торцеві з’єднання

44.10
Плити деревностружковi, плити з орієнтованою стружкою (OSB) або аналогічні плити (наприклад, вафель-
ні плити) з деревини або з iнших здерев’янілих матерiалiв, просочені або не просочені смолами або інши-
ми органічними зв’язувальними речовинами

44.11 Плити деревноволокнистi з деревини або з iнших здерев’янілих матерiалiв з доданням або без додання 
смол або iнших органiчних зв'язувальних речовин

44.12 Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини

44.13 Деревина пресована у виглядi блокiв, плит, брускiв або профiльованих форм

44.14 Рами дерев'янi для картин, фотографiй, дзеркал тощо

44.15 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котуш-
ки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев’яні

44.16 Бочки, барила, чани, дiжки та iншi бондарнi вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку

44.17 Iнструменти, оправи та ручки для iнструментiв з деревини, дерев’яні частини та ручки для мiтел або щiток; 
шевські колодки та розтяжки для взуття

44.18 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зібрані панелі для 
підлоги, ґонт i дранку для покрiвель

44.19 Посуд та прибори столові або кухонні, дерев’яні

44.20
Вироби дерев'янi мозаїчнi та iнкрустованi; шкатулки та коробки для ювелiрних або ножових виробів та 
аналогiчні вироби, дерев'янi; статуетки та iншi декоративнi вироби, дерев'янi; предмети меблiв, що не на-
лежать до групи 94

44.21 Іншi вироби з дерева
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС деревини і виробів з деревини, деревного вугілля за 
період 2012-2014 років склав €576 млн, зростаючи в середньому на 11% на рік.  Для ЄС це становило 5,8% від се-
редньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 44 за згаданий період, що склало €10 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 44 (€ млн)

Частка Групи 44 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 44(%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 44 (%)

4407  ЛIСОМАТЕРIАЛИ ОБРОБЛЕНІ, РОЗПИЛЯНI АБО РОЗКОЛОТІ УЗДОВЖ, РОЗДІЛЕНІ НА ШАРИ АБО ЛУЩЕНI, СТРУГАНІ 
АБО НЕСТРУГАНІ, ШЛIФОВАНI АБО НЕШЛІФОВАНІ, ЯКІ МАЮТЬ АБО НЕ МАЮТЬ ТОРЦЕВІ З’ЄДНАННЯ, ЗАВТОВШКИ 
БІЛЬШ ЯК 6 ММ

4403  ЛIСОМАТЕРIАЛИ НЕОБРОБЛЕНI, З ВИДАЛЕНОЮ АБО НЕВИДАЛЕНОЮ КОРОЮ АБО ЗАБОЛОННЮ, АБО НАЧОРНО 
БРУСОВАНI АБО НЕБРУСОВАНI

4401  ДЕРЕВИНА ПАЛИВНА У ВИГЛЯДI КОЛОД, ПОЛIН, ХМИЗУ, ГIЛОК, СУЧКІВ ТОЩО; ДЕРЕВНА ТРIСКА АБО СТРУЖКА; 
ТИРСА, ТРIСКА, СТРУЖКА, УЛАМКИ ТА ВIДХОДИ ДЕРЕВИНИ ТА СКРАП, АГЛОМЕРОВАНI АБО НЕАГЛОМЕРОВАНI, У 
ВИГЛЯДI КОЛОД, ПОЛIН, БРИКЕТIВ, ГРАНУЛ ТОЩО

4408  ЛИСТИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЛИСТИ, ОТРИМАНІ РОЗДІЛЕННЯМ ШАРУВАТОЇ ДЕРЕВИНИ), ЛИСТИ ДЛЯ 
КЛЕЄНОЇ ФАНЕРИ АБО ДЛЯ ПОДІБНОЇ ШАРУВАТОЇ ДЕРЕВИНИ ТА IНШI ЛІСОМАТЕРІАЛИ ОБРОБЛЕНІ, РОЗПИЛЯНІ 
УЗДОВЖ, РОЗДІЛЕНІ НА ШАРИ АБО ЛУЩЕНІ, СТРУГАНІ АБО НЕСТРУГАНІ, ШЛIФОВАНІ АБО НЕШЛIФОВАНІ, ЩО МА-
ЮТЬ АБО НЕ МАЮТЬ ТОРЦЕВІ З’ЄДНАННЯ ЗАВТОВШКИ НЕ БIЛЬШ ЯК 6 ММ

4412  ФАНЕРА КЛЕЄНА, ПАНЕЛI ФАНЕРОВАНI ТА АНАЛОГIЧНI МАТЕРIАЛИ З ШАРУВАТОЇ ДЕРЕВИНИ 
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CHAPTER 44: WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL; CORK AND ARTICLES OF CORK; 

MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER 
PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of wood and articles of wood; wood charcoal; cork and articles of cork; 
manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork between 2012 and 2014 
amounted to €576mn, growing by an average of  11% per annum over the period. This represents 5,8% of the EU’s 
€10bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 44 (€ mn) Share of Chapter 44 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 
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4407 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, WHETHER OR NOT PLANED, SANDED OR END‐JOINTED, OF A THICKNESS OF > 
6 MM 
4403 WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR ROUGHLY SQUARED (EXCL. ROUGH‐CUT WOOD FOR 
WALKING STICKS, UMBRELLAS, TOOL SHAFTS AND THE LIKE; WOOD IN THE FORM OF RAILWAY SLEEPERS; WOOD CUT INTO BOARDS OR 
BEAMS, ETC.) 
4401 FUEL WOOD, IN LOGS, BILLETS, TWIGS, FAGGOTS OR SIMILAR FORMS; WOOD IN CHIPS OR PARTICLES; SAWDUST AND WOOD WASTE AND 
SCRAP, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED IN LOGS, BRIQUETTES, PELLETS OR SIMILAR FORMS 
4408 SHEETS FOR VENEERING, INCL. THOSE OBTAINED BY SLICING LAMINATED WOOD, FOR PLYWOOD OR FOR OTHER SIMILAR LAMINATED 
WOOD AND OTHER WOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, WHETHER OR NOT PLANED, SANDED, SPLICED OR END‐JOINTED, OF A 
THICKNESS OF <= 6 MM 
4412 PLYWOOD, VENEERED PANEL AND SIMILAR LAMINATED WOOD (EXCL. SHEETS OF COMPRESSED WOOD, CELLULAR WOOD PANELS, 
PARQUET PANELS OR SHEETS, INLAID WOOD AND SHEETS IDENTIFIABLE AS FURNITURE COMPONENTS) 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 44  

 Ukraine  exports  65  products  of Chapter  44  at  a  6 digit  customs  code. The  following  top  10  products  represent          
77,8% of total exports of such products. 

Code Description Average Value 
of exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

440710  CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
WHETHER OR NOT PLANED, SANDED OR END‐JOINTED, OF A THICKNESS OF > 
6 MM 

83 024 279  14,4% 

440320  CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK 
OR SAPWOOD, OR ROUGHLY SQUARED (EXCL. ROUGH‐CUT WOOD FOR 
WALKING STICKS, UMBRELLAS, TOOL SHAFTS AND THE LIKE; WOOD IN THE 
FORM OF RAILWAY SLEEPERS; WOOD CUT INTO BOARDS OR BEAMS, ETC.; 
WOOD TREATED WITH PAINT, STAINS, CREOSOTE OR OTHER PRESERVATIVES) 

76 103 204  13,2% 

440791  OAK  QUERCUS SPP. , SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
WHETHER OR NOT PLANED, SANDED OR END‐JOINTED, OF A THICKNESS OF > 
6 MM 

62 884 710  10,9% 

440890  SHEETS FOR VENEERING, INCL. THOSE OBTAINED BY SLICING LAMINATED 
WOOD, FOR PLYWOOD OR FOR OTHER SIMILAR LAMINATED WOOD AND 
OTHER WOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, WHETHER OR NOT 
PLANED, SANDED, SPLICED OR END‐JOINTED, OF A THICKNESS OF <= 6 MM 
(EXCL. TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUBHEADING NOTE 2 TO THIS 
CHAPTER AND CONIFEROUS WOOD) 

59 493 098  10,3% 

440110 
FUEL WOOD, IN LOGS, BILLETS, TWIGS, FAGGOTS OR SIMILAR FORMS 

39 121 407  6,8% 
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1011Група 44. ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ, ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ 

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 65 видів продукції Групи 44  (на рівні 6 знаків), що склало  77,8% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

440710 Лiсоматерiали оброблені, розпилянi або розколоті 
уздовж, розділені на шари або лущенi, стругані або не-
стругані, шлiфованi або нешліфовані, які мають або не ма-
ють торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 мм, хвойних 
порiд

83 024 279 14,4%

440320 Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидале-
ною корою або заболонню, або начорно брусованi або 
небрусованi, іншi з хвойних порiд

76 103 204 13,2%

440791 Лiсоматерiали оброблені, розпилянi або розколоті 
уздовж, розділені на шари або лущенi, стругані або не-
стругані, шлiфованi або нешліфовані, які мають або не 
мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 мм, з дуба 
(Quercus spp.)

62 884 710 10,9%

440890 Листи для облицювання (включаючи листи, отримані 
розділенням шаруватої деревини), листи для клеєної 
фанери або для подібної шаруватої деревини та iншi лі-
соматеріали оброблені, розпиляні уздовж, розділені на 
шари або лущені, стругані або нестругані, шлiфовані або 
нешлiфовані, що мають або не мають торцеві з’єднання 
завтовшки не бiльш як 6 мм

59 493 098 10,3%

440110 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, сучків, хмизу, 
гiлок тощо

39 121 407 6,8%

441232 Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчнi 
матерiали з шаруватої деревини:, інша, що має хоча б 
один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд

38 285 290 6,7%

440290 Вугiлля деревне (включаючи вугiлля з шкаралупи або з 
горiхiв), агломероване або неагломероване

30 783 097 5,3%

440131 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, 
гiлок, сучків тощо; деревна трiска або стружка; тирса, 
трiска, стружка, уламки та вiдходи деревини та скрап, 
агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн, 
брикетiв, гранул тощо

22 046 882 3,8%

441011 Плити деревостружкові 20 046 729 3,5%
441520 Пiддони, дерев'янi пiддони з бортами та iншi 

завантажувальнi щити; обичайки дерев’яні
16 269 580 2,8%



1012 МАКРОПЕДІЯ

ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 44 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Пере-
хідний 
період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

440110 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, сучків, хмизу, гiлок тощо Вільна 0 0%
440131 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучків тощо; де-

ревна трiска або стружка; тирса, трiска, стружка, уламки та вiдходи дере-
вини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн, 
брикетiв, гранул тощо

Вільна 0 0%

440290 Вугiлля деревне (включаючи вугiлля з шкаралупи або з горiхiв), агломе-
роване або неагломероване

Вільна 0 0%

440320 Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi 
або небрусованi, іншi з хвойних порiд

4403 20 11 --- Колоди Вільна 0 0%
4403 20 19 --- Інші Вільна 0 0%
4403 20 31 --- Колоди Вільна 0 0%
4403 20 39 --- Іншi Вільна 0 0%
4403 20 91 --- Колоди Вільна 0 0%
4403 20 99 --- Інші Вільна 0 0%

440710 Лiсоматерiали оброблені, розпилянi або розколоті уздовж, розділені на шари або лущенi, стругані або не-
стругані, шлiфованi або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 мм, 
хвойних порiд

4407 10 15 -- Шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, струганi або неструганi, 
шлiфованi або нешлiфованi

Вільна 0 0%

4407 10 31 ---- З ялини виду Рicea abies Karst або з ялицi (Abies alba Mill.) Вільна 0 0%
4407 10 33 ---- Із сосни звичайної виду Рinus sylvestris L. Вільна 0 0%
4407 10 38 ---- Іншi Вільна 0 0%
4407 10 91 ---- З ялини виду Picea abies Karst або з ялицi (Abies alba Mill.) Вільна 0 0%
4407 10 93 ---- Сосни звичайної виду Рinus sylvestris L. Вільна 0 0%
4407 10 98 ---- Іншi Вільна 0 0%

440791 Лiсоматерiали оброблені, розпилянi або розколоті уздовж, розділені на шари або лущенi, стругані або не-
стругані, шлiфованi або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 мм, з 
дуба (Quercus spp.)

440791 15 --- Шлiфованi; такі, що мають торцеві з’єднання, струганi або неструганi, 
шлiфованi або нешлiфованi

Вільна 0 0%

440791 31 ----- Бруски, планки та фриз для паркету або дерев’яного покриття 
пiдлоги, незiбранi

Вільна 0 0%

440791 39 ----- Іншi Вільна 0 0%
440791 90 ---- Іншi Вільна 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Пере-
хідний 
період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

440890 Листи для облицювання (включаючи листи, отримані розділенням шаруватої деревини), листи для клеєної 
фанери або для подібної шаруватої деревини та iншi лісоматеріали оброблені, розпиляні уздовж, розділені 
на шари або лущені, стругані або нестругані, шлiфовані або нешлiфовані, що мають або не мають торцеві 
з’єднання завтовшки не бiльш як 6 мм

4408 90 15 -- Стругані; шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, струганi або 
неструганi, шлiфованi або нешлiфованi

3% 0 0%

4408 90 35 --- Дощечки для виробництва олiвцiв Вільна 0 0%
4408 90 85 ---- Завтовшки не бiльш як 1 мм 4% 0 0%
4408 90 95 ---- Завтовшки більш як 1 мм 4% 0 0%

441011 Плити деревостружкові
4410 11 10 --- Необроблені або тільки шліфовані 7% 3 4,7%
4410 11 30 --- Покриті папером, просоченим меламіном (меламіно-формальдегідною 

смолою)
7% 3 4,7%

4410 11 50 --- Покриті декоративною шаруватою пластмасою 7% 3 4,7%
4410 11 90 --- Інші 7% 3 4,7%

441232 Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої 
деревини:, інша, що має хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних 
порiд

7% 3 4,7%

441520 - Пiддони, дерев'янi пiддони з бортами та iншi завантажувальнi щити; обичайки дерев’яні:
4415 20 20 -- Пiддони плоскi; обичайки дерев’яні 3% 0 0%
4415 20 90 -- Іншi 4% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 44. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджують-
ся для матеріалів іншого походження, які на-
бувають статусу товарів, що походять з певної 
країни 

Окремі товарні 
коди позиції 4403 

Деревина начорно брусована Виробництво з необробленої деревини, обкорква-
ної чи необкоркованої або начорно обтесаної 

Окремі товарні 
коди позиції 4407 

Деревина, розпиляна чи розколота уздовж, роз-
ділена на шари або лущена, завтовшки більш як 
6 мм, стругана, шліфована або з’єднана торцями 

Стругання, шліфування або торцеве з’єднання 

Окремі товарні 
коди позиції 4408 

Листи для облицювання (включаючи листи, отри-
мані розділенням шаруватої деревини), листи 
для клеєної фанери завтовшки не більш як 6 мм, 
зрощені, й інші лісоматеріали, розпиляні уздовж, 
розділені на шари або лущені, завтовшки не 
більш як 6 мм, стругані, шліфовані або з’єднані 
торцями 

Зрощення, стругання, шліфування або торцеве 
з’єднання 
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Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджують-
ся для матеріалів іншого походження, які на-
бувають статусу товарів, що походять з певної 
країни 

Окремі товарні 
коди позиції 4410 
- 4413 

Багети й фасонні профілі, в тому числі фасонні 
плінтуси й інші профільні дошки 

Фрезерування чи калювання 

Окремі товарні 
коди позиції 4415 

Ящики, коробки, пакувальні кліті, барабани та 
інша аналогічна тара, з деревини 

Виробництво з дощок, не розрізаних за розміром 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 44: Деревина і ви-
роби з деревини, деревне вугілля, при експорті в Європейський Союз.43

1. Контроль за здоров’ям рослин

2. CІTES - Захист загрожених видів

3. Пакування

4. Технічні характеристики будівельних матеріалів

5. Контролювання нелегальних деревини та лісоматеріалів

1. Контроль за здоров’ям рослин
Імпорт в ЄС рослин і рослинних продуктів, а також будь-яких інших матеріалів, які можуть слугувати притулком 
для шкідників рослин, може бути підданий таким захисним заходам:

1. Заборона імпорту;

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат на реекспорт;

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин;

4. Реєстр імпортерів;

5. Попереднє сповіщення про імпорт.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Рослини та рослинні продукти, а також будь-які інші матеріали, які можуть слугувати прихистом для шкідників рослин 
(наприклад, дерев’яні вироби і контейнери, ґрунт та інші), можуть бути піддані таким захисним заходам, як визначено 
в директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029):

1. Заборона імпорту. Держави-члени повинні заборонити ввезення на свою територію:
Деяких особливо небезпечних шкідливих організмів, перелічених у частині А Додатку І до директиви – Councіl 
Dіrectіve 2000/29/EC.

-
вими організмами, переліченими в цій частині Додатку до директиви.

-
даних у цій частині Додатку до директиви.

спеціальним вимогам, зазначеним у цій частині Додатку до директиви.
Стосовно дерев’яної тари, положення директиви – 2004/102 / EC (OJ L-309 06/10/2004) (CELEX 32004L0102) – встанов-
люють, що дерев’яна упаковка будь-якого типу (контейнери, ящики, коробки, бочки, піддони, блоки піддонів та інші 
завантажувальні щити, обичайки та інші) повинна зазнати однієї з затверджених обробок, зазначених в Додатку І до 
Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних заходів № 15, мати відповідне маркування, як зазначено в Додатку 
ІІ, і виготовлятися з деревини без кори.
Рішення комісії, Commіssіon Decіsіon 2005/51/EC (OJ L-21 25/01/05) (CELEX 32005D0051), дозволяє державам-членам 
скасувати вищезгадані заборони, зазначені в пункті 14 частини А Додатку ІІІ і пункті 34, розділу І частини А, Додатку ІV 
для ґрунту походженням з деяких третіх країн, призначеного до обробки в спеціальних печах для спалювання небез-
печних відходів, за певних умов, передбачених у додатку до цього рішення.
Деякі райони ЄС, вільні від шкідників рослин, наявних деінде в ЄС, були визначені як «захищені зони» і до них можуть 
застосовувати спеціальні заборони і вимоги, щоб запобігти поширенню шкідливих організмів конкретних культур 
(Annex І Part B; Annex ІІ Part B; Annex ІІІ Part B and Annex ІV Part B to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC) .

43  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат для реекспорту: імпорт рослин і рослинних продук-
тів, перелічених в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинен супроводжуватися або 
офіційним «фітосанітарним сертифікатом» або «фітосанітарним сертифікатом на реекспорт» (якщо вантаж після 
відправлення з третьої країни, зберігається, перепаковується або розпаковується в іншій країні за межами ЄС).

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин: на додачу до вищезгаданих сертифікатів, рослини та рослинні 
продукти, перелічені в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, відколи вони ввезені в ЄС, 
час від часу підлягають митному контролю та нагляду з боку відповідальних державних установ. Це можуть бути:

або позначок
-

явлені в документах, та

дерев’яні пакувальні матеріали, якщо є, відповідають специфічним вимогам та фітосанітарним заходам, зазна-
ченим в директиві, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, і можуть імпортуватися в ЄС.

Перевірки слід проводити в пункті в’їзду в ЄС на посту прикордонної інспекції відповідної держави-члена. Проте, 
перевірки ідентифікації та стану здоров’я рослин можуть здійснюватися на місці призначення за умови виконання 
специфічних зобов’язань і наявності документів стосовно перевезення рослин і рослинних продуктів, визначених 
для кожного конкретного випадку.

4. Реєстр імпортерів: Імпортери, хоч виробники, хоч ні, рослин, рослинних продуктів та інших продуктів, перелі-
чених у частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинні фігурувати в офіційному реєстрі 
відповідної держави-члена під офіційним реєстраційним номером.

5. Попереднє сповіщення про імпорт: держави-члени можуть вимагати від адміністрації аеропорту, порту, імпорте-
рів або операторів, щоб вони, довідавшись про близьке прибуття вантажу рослин, рослинних продуктів та інших 
продуктів, завчасно сповіщали про це митні органи та офіційні органи влади в пункті в’їзду.

На додачу до і не всупереч положенням директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, рослини, рослинні продукти та будь-
які інші матеріали, здатні слугувати притулком для шкідників рослин, можуть підлягати надзвичайним заходам.

-
нізмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів через кордони ЄС. Ці заходи втілюють Міжнарод-
ну конвенцію про захист рослин, сторонами якої стали держави-члени ЄС, і яка встановлює обов’язкові 
правила і процедури контролю, щоб забезпечити ефективні спільні дії на захист сільськогосподарських 
і лісових ресурсів країн.

інспектувати вирощувані культури, повідомляти про шкідників і контролювати їх. Повний перелік націо-
нальних організацій захисту рослин можна знайти на офіційному сайті Конвенції (http://www.іppc.іnt).

Законодавство

effectіve actіon to prevent the spread and іntroductіon of pests of plants and plant products, and to promote 
approprіate measures for theіr control (https://www.іppc.іnt/ІPP/En/default.jsp)

harmful to plants or plant products and agaіnst theіr spread wіthіn the EU (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 
32000L0029)

products or other objects, lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, whіch may be carrіed out 
at a place other than the poіnt of entry іnto the Communіty or at a place close by and specіfyіng the condіtіons 
related to these checks (OJ L-313 12/10/2004) (CELEX 32004L0103)

or phytosanіtary certіfіcates for re-export accompanyіng plants, plant products or other objects from thіrd 
countrіes and lіsted іn Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-319 20/10/2004) (CELEX 32004L0105)

health checks іn the Communіty, at іnspectіon posts other than those at the place of destіnatіon, of plants, 
plant products or other objects comіng from thіrd countrіes (OJ L-126 28/04/1998) (CELEX 31998L0022)
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іmporters of plants, plant products or other objects are subject and establіshіng detaіls for theіr regіstratіon 
(OJ L-344 26/11/1992) (CELEX 31992L0090)

evіdence requіred and the crіterіa for the type and level of the reductіon of the plant health checks of certaіn 
plants, plant products or other objects lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/ EC (OJ L-313 
12/10/2004) (CELEX 32004R1756)

for derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of the іmportatіon of soіl 
contamіnated by pestіcіdes or persіstent organіc pollutants for decontamіnatіon purposes (OJ L- 21 25/01/2005) 
(CELEX 32005D0051)

organіsms, plants, plant products and other objects lіsted іn Annexes І to V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC 
may be іntroduced іnto or moved wіthіn the Communіty or certaіn protected zones thereof, for trіal or scіentіfіc 
purposes and for work on varіetal selectіons (OJ L-158 18/06/2008) (CELEX 32008L0061)

derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of potatoes, other than potatoes 
іntended for plantіng, orіgіnatіng іn the regіons of Akkar and Bekaa of Lebanon (OJ L-205 01/08/2013) (CELEX 
32013D0413)

plant health rіsks іn the Communіty (OJ L-193 22/07/2008) (CELEX 32008R0690)

2. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють:

Для всіх видів:

Для живих зразків:
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Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

3. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
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Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)

4. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:
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Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.
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Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

5. Контролювання нелегальних деревини та лісоматеріалів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Розміщення на ринку ЄС нелегально заготовленої деревини та продукції з неї заборонено. 
Крім того, оператори, які вперше постачають на ринок ЄС деревину та лісоматеріали, повинні виконати вимоги, ви-
кладені в постанові: Regulatіon (EU) No 995/2010 of the European Parlіament and of  the  Councіl  (OJ  L-295  12/11/2010) 
(CELEX 32010R0995).

1. Оператори повинні застосовувати систему забезпечення належного старання (так звану систему «дью ді-
ліджанс» – due dіlіgence) до кожного виду деревини чи лісоматеріалів та постачальника. Система забез-
печення належного старання повинна базуватися на таких складниках:

оператором деревини і лісоматеріалів, розміщених на ринку, для того, щоб провести повномасштаб-
не оцінювання ризиків.

-
ня на ринку незаконно заготовлених лісоматеріалів, спираючись на інформацію, зазначену вище, і бе-
ручи до уваги критерії, викладені в постанові.

ризик, крім тих випадків, коли ризик оцінений, як незначний.

Застосовуючи систему належного старання, оператори повинні:

-
лювалось рішення про заходи зменшення ризику і як оператор визначив ступінь ризику.

яка зберігається протягом п’яти років і надається для перевірки компетентним органам.

2. Трейдери повинні простежувати весь ланцюжок постачання деревину та лісоматеріали. Вони повинні 
зберігати цю інформацію щонайменше, впродовж п’яти років.

Компетентні органи держав-членів мають проводити регулярні перевірки, щоб переконатися, що моніторин-
гові організації продовжують виконувати свої функції та перевіряти, як оператори виконують вимоги чинно-
го законодавства.

Законодавство

oblіgatіons of operators who place tіmber and tіmber products on the market (OJ L-295 12/11/2010) (CELEX 
32010R0995)

recognіtіon and wіthdrawal of recognіtіon of monіtorіng organіsatіons as provіded for іn Regulatіon (EU) No 
995/2010 of the European Parlіament and of the Councіl layіng down oblіgatіons of operators who place tіmber 
and tіmber products on the market (OJ L-115 27/04/2012)(CELEX 32012R0363)



1022 МАКРОПЕДІЯ

due dіlіgence system and the frequency and nature of the checks on monіtorіng organіsatіons as provіded 
for іn Regulatіon (EU) No 995/2010 of the European Parlіament and of the Councіl layіng down oblіgatіons of 
operators who place tіmber and tіmber products on the market (OJ L-177 07/07/2012)(CELEX 32012R0607)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European industry trade association representing 
the pressure treated wood industry (IEO – WEI)
Європейська торгово- промислова Асоціація, 
дерев'яної промисловості обробленої  тиском 
Rue Montoyer 24/20
B - 1000 Brussels
+32 2 556 25 86
+32 2 287 08 75
www.wei-ieo.org

European Confederation of Woodworking 
Industries (CEI-Bois)
Європейська Конфедерація деревообробної 
промисловості
Rue Montoyer 24
1000 Brussels
Belgium
+32 2 556 2585
+32 2 287 0875
www.cei-bois.org

European Federation of the Plywood Industry 
(FEIC)
Європейська Федерація фанерної промисловості 
24, Rue Montoyer box 20
B-1000 Brussels
+32 2 556 25 84
+32 2 287 08 75
www.europlywood.org

European Wood Preservative Manufacturers Group 
(EWPM)
Європейська Група виробників дровини 
4a Mallard Way
Pride Park
Derby DE24 8GX
United Kingdom
+44 (0)1423 500720
+44 (0)7092 072214
www.ewpm.org

European Panel Federation (EPF)
Європейська Федерація панелі
Address: 24, rue Montoyer box 20
B-1000 Brussels
+32 2 556 25 89
+32 2 287 08 75
www.europanels.org

European Confederation of the Cork (Liege EC)
Європейська Конфедерація пробки
10, Rue Landing 
75017 PARIS 
FRANCE
+ 3 26 50 70 96
celiege.eu

European Federation of the Parquet Industry (FEP)
Європейська Федерація виробників паркету
Rue Montoyer 24/box 20, 
BE-1000 Brussels 
Belgium 
+32 2 556.25.87 
+32 2 287 08.75 
www.parquet.net

European Resilient Flooring Manufacturers 
Industry (ERFMI) 
Європейська Асоціація виробників підлоги 
71, Av. de Cortenbergh 
B-1000 Brussels 
Belgium 
+ 32 (0) 2 7 39 63 87 
+ 32 (0) 2 7 34 08 75
www.erfmi.com

European Producers of Laminate Flooring (EPLF)
Європейські виробники ламінованих підлогових 
покриттів
Mittelstr. 50
33602 Bielefeld
Germany
+49 521 136976-0
+49 521 122559
www.eplf.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

BOIS ENERGIE (раз на рік)
Енергії на базі деревини
France 
France
www.boisenergie.com

CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS(раз на 2 
роки)
Брус
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France
www.timbershow.com

DREMA (раз на рік)
Деревообробні верстати та інструменти
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.drema.pl

DSB (раз на рік)
Брус будівельний
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

EXPOBOIS (раз на 2 роки)
Лісопильне деревообробне виробництво
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.expobois.net

ELMIA WOOD (раз на 4 роки)
Лісове господарство
Elmia exhibition halls
Jönköping 
Sweden
www.elmia.se

FORST LIVE SUED (раз на рік)
Лісозаготівельне  обладнання, деревина та енергія 
біомаси
Heide Park Resort
Offenburg 
Germany
www.forst-live.de

FORLENER (раз на 2 роки)
Ліс-дерево-енергія
Lingotto Fiere
Torino 
Italy
www.forlener.it

FORST LIVE NORD (раз на 2 роки)
Лісозаготівельне  обладнання, деревина та енергія 
біомаси
Heide Park Resort
Soltau 
Germany
www.forst-live.de

FIMAP (раз на 2 роки)
Деревообробні верстати
Exponor
Porto 
Portugal
www.fimap.exponor.pt

HANDWERK, HOLZ & MEHR (раз на 2 роки)
Деревообробне та переробне обладнання
Deutsche Messe Hannover
Hannover 
Germany
www.ligna.de

INTERZUM (раз на 2 роки)
Виробництво меблів та дерев'яних інтер'єрів
Exhibition Centre Cologne
Cologne 
Germany
www.interzum.com

INTERFORST (раз на 4 роки)
Лісове господарство
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.interforst.de

LIGNUMEXPO-LES (раз на 2 роки)
Машини, обладнання та матеріалів для 
деревообробної промисловості та лісового 
господарства
Agrokomplex Nitra
Nitra 
Slovakia
www.agrokomplex.sk



1025Група 44. ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ, ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ 

LIGNA PLUS HANNOVER (раз на 2 роки)
Техніка та обладнання для деревообробної та 
лісової промисловості
Deutsche Messe Hannover
Hannover 
Germany
www.ligna.de

MADERALIA (раз на 2 роки)
Меблі і деревообробна промисловість
Feria Valencia
Valencia 
Spain
www.fimma-maderalia.feriavalencia.com

PRAGOLIGNA / TOOLTEC (раз на 2 роки)
Меблі і деревообробна промисловість
Prague Exhibition Grounds
Prague 
Czech Republic
www.pragoligna.cz

PROWOOD (раз на 3 роки)
Деревообробна промисловість
Flanders Expo
Ghent 
Belgium
www.prowood-fair.be

SAMULEGNO (раз на 2 роки)
Техніка та обладнання для деревообробної 
промисловості
Pordenone Fiere
Pordenone 
Italy
www.samulegno.it

SALON DE LA CONSTRUCTION BOIS & DE L'HABITAT 
DURABLE (раз на рік)
Деревообробна промисловість
Alpexpo
Grenoble 
France
www.salondubois.com

SASO (раз на рік)
Техніка та обладнання для деревообробної 
промисловості
Sajam Split Fairground
Split 
Croatia
www.sasofair.com

TEKWOOD (раз на рік)
Деревообробна промисловість, пробка
Lisboa 
Portugal
www.migueljustino.pt

TECHNODOMUS (раз на 2 роки)
Деревообробна промисловість
Rimini Fiera
Rimini 
Italy
www.riminifiera.it

WOOD AND BIOENERGY (раз на 2 роки)
Техніка та обладнання для деревообробної 
промисловості
Jyväskylä Congress Centre
Jyväskylä 
Finland
www.bioenergiamessut.fi

XYLEXPO (раз на 2 роки)
Техніка та обладнання для деревообробної 
промисловості
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.xylexpo.com
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Група 45.  
КОРОК ТА ВИРОБИ З НЬОГО

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
45.01 Натуральний корок, необроблений або начорно обробленний; вiдходи корка; подрiбнені, гранульовані 

або мелені

45.02
Натуральний корок, з вилученним зовнішнім шаром або начорно обрізаний або у виглядi прямокутникiв 
(включаючи квадратнi), блокiв, плит, листiв або смуг (включаючи заготівки для виготовлення корків з не-
закругленими краями)

45.03 Вироби з натурального корка

45.04 Корок  агломерований, пресований (з використанням сполучних речовин або без них) i вироби з нього
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС корка та виробів з нього за період 2012-2014 років склав 
€0,01 млн, зростаючи в середньому на 1394% на рік.  Для ЄС це становило 0,02% від середньоарифметичного 
обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 45 за згаданий період, що склало €54 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 45 (€ млн)

Частка Групи 45 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 45 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 45 (%)

4503  ВИРОБИ З НАТУРАЛЬНОГО КОРКА
4504  КОРОК  АГЛОМЕРОВАНИЙ, ПРЕСОВАНИЙ (З ВИКОРИСТАННЯМ СПОЛУЧНИХ РЕЧОВИН АБО БЕЗ НИХ) I ВИРОБИ З 

НЬОГО
4502  НАТУРАЛЬНИЙ КОРОК, З ВИЛУЧЕННИМ ЗОВНІШНІМ ШАРОМ АБО НАЧОРНО ОБРІЗАНИЙ АБО У ВИГЛЯДI 

ПРЯМОКУТНИКIВ (ВКЛЮЧАЮЧИ КВАДРАТНI), БЛОКIВ, ПЛИТ, ЛИСТIВ АБО СМУГ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЗАГОТІВКИ ДЛЯ 
ВИГОТОВЛЕННЯ КОРКІВ З НЕЗАКРУГЛЕНИМИ КРАЯМИ)

4501  НАТУРАЛЬНИЙ КОРОК, НЕОБРОБЛЕНИЙ АБО НАЧОРНО ОБРОБЛЕННИЙ; ВIДХОДИ КОРКА; ПОДРIБНЕНІ, ГРАНУ-
ЛЬОВАНІ АБО МЕЛЕНІ

 

  20

CHAPTER 45: CORK AND ARTICLES OF CORK 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of cork and articles of cork between 2012 and 2014 amounted to €0,01mn, 
growing by an average of  1394% per annum over the period. This represents 0,02% of the EU’s €54mn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 45 (€ mn) Share of Chapter 45 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 45 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 45 (%) 

   
4503 ARTICLES OF NATURAL CORK (EXCL. CORK IN SQUARE OR RECTANGULAR BLOCKS, PLATES,,, 
4504 AGGLOMERATED CORK, WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE, AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK,,, 
4502 NATURAL CORK, DEBACKED OR ROUGHLY SQUARED, OR IN SQUARE OR RECTANGULAR BLOCKS, PLATES,,, 
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1,92%

 

  20

CHAPTER 45: CORK AND ARTICLES OF CORK 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of cork and articles of cork between 2012 and 2014 amounted to €0,01mn, 
growing by an average of  1394% per annum over the period. This represents 0,02% of the EU’s €54mn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 45 (€ mn) Share of Chapter 45 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 45 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 45 (%) 

   
4503 ARTICLES OF NATURAL CORK (EXCL. CORK IN SQUARE OR RECTANGULAR BLOCKS, PLATES,,, 
4504 AGGLOMERATED CORK, WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE, AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK,,, 
4502 NATURAL CORK, DEBACKED OR ROUGHLY SQUARED, OR IN SQUARE OR RECTANGULAR BLOCKS, PLATES,,, 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

2010 2011 2012 2013 2014

ІНШІ
39,84%

72 
ЧОРНІ 

МЕТАЛИ
22,69%

10 ЗЕРНОВІ
11,84%

26 РУДИ, 
ШЛАКИ 

ТА ЗОЛА
9,76%

27 ЕНЕРГЕТИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ…

8,75%

85 ЕЛЕКТРИЧНІ 
МАШИНИ…

7,13%

45 
НАТУРАЛЬНИЙ 

КОРОК…
<0,00%

4503 ВИРОБИ З 
НАТУРАЛЬНОГО 

КОРКА
55,76%

4504 КОРОК  
АГЛОМЕРОВАНИЙ

…
43,55%

4502 
НАТУРАЛЬНИЙ 

КОРОК…
0,66%

4501 КОРОК…
0,03%

ІНШІ
3,17%

ПОРТУГАЛІЯ
57,51%

АВСТРІЯ
32,31%

ШВЕЦІЯ
3,00%

ЛИТВА
2,10%

УГОРЩИНА
1,92%

 

  20

CHAPTER 45: CORK AND ARTICLES OF CORK 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of cork and articles of cork between 2012 and 2014 amounted to €0,01mn, 
growing by an average of  1394% per annum over the period. This represents 0,02% of the EU’s €54mn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 45 (€ mn) Share of Chapter 45 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 45 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 45 (%) 

   
4503 ARTICLES OF NATURAL CORK (EXCL. CORK IN SQUARE OR RECTANGULAR BLOCKS, PLATES,,, 
4504 AGGLOMERATED CORK, WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE, AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK,,, 
4502 NATURAL CORK, DEBACKED OR ROUGHLY SQUARED, OR IN SQUARE OR RECTANGULAR BLOCKS, PLATES,,, 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

2010 2011 2012 2013 2014

Other
39,84%

72 IRON 
AND 

STEEL
22,69%

10 CEREALS
11,84%

26 ORES, 
SLAG 

AND ASH
9,76%

27 MINERAL FUELS, 
MINERAL OILS AND 

PRODUCTS
8,75%

85 ELECTRICAL 
MACHINERY AND 
EQUIPMENT AND 
PARTS THEREOF

7,13%

45 CORK 
AND 

ARTICLES 
OF CORK
<0,00%

4503 
ARTICLES OF 

NATURAL 
CORK…
55,76%

4504 
AGGLOMERATED 

CORK…
43,55%

4502 
NATURAL 
CORK…
0,66%

4501 NATURAL 
CORK, RAW…

0,03%

OTHER
3,17%

PORTUGAL
57,51%

AUSTRIA
32,31%

SWEDEN
3,00%

LITHUANIA
2,10%

HUNGARY
1,92%



1028 МАКРОПЕДІЯ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 6 видів продукції Групи 45  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

450310 Корки та заглушки 6 137 49,9%
450410 Блоки, плити, листи та смуги; плитки будь-якої форми; 

суцiльнi цилiндри, включаючи диски
4 019 32,7%

450490 Корок  агломерований, пресований (з використанням 
сполучних речовин або без них) i вироби з нього, інши

1 342 10,9%

450390 Вироби з натурального корка, інші 727 5,9%
450200 Натуральний корок, з вилученним зовнішнім шаром або 

начорно обрізаний або у виглядi прямокутникiв (включа-
ючи квадратнi), блокiв, плит, листiв або смуг (включаючи 
заготівки для виготовлення корків з незакругленими 
краями)

81 0,7%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 45 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

450200 Натуральний корок, з вилученним зовнішнім шаром або начорно 
обрізаний або у виглядi прямокутникiв (включаючи квадратнi), 
блокiв, плит, листiв або смуг (включаючи заготівки для виготов-
лення корків з незакругленими краями)

Вільна 0 0%

450310 Корки та заглушки
4503 10 10 -- Циліндричні 4,7% 0 0%
4503 10 90 -- Іншi 4,7% 0 0%

450390 Вироби з натурального корка 4,7% 0 0%
450410 Блоки, плити, листи та смуги; плитки будь-якої форми; суцiльнi цилiндри, включаючи диски

4504 10 11 --- Для iгристих вин, включаючи пробки із шайбами з натурально-
го корка

4,7% 0 0%

4504 10 19 --- Іншi 4,7% 0 0%
4504 10 91 --- Із сполучними речовинами 4,7% 0 0%
4504 10 99 --- Іншi 4,7% 0 0%

450490 Корок  агломерований, пресований (з використанням сполучних речовин або без них) i вироби з нього, 
інши

4504 90 20 -- Пробки та заглушки 4,7% 0 0%
4504 90 80 -- Інші 4,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

-  Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 45. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого 
походження, які набувають статусу товарів, що походять з певної країни 

4503 Вироби з натураль-
ного корка 

Виробництво з корка заголовка 4501 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 45 : Корок та ви-
роби з нього, при експорті в Європейський Союз.44

1. Пакування

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів

3. Технічні вимоги до цивільних літаків

4. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту

1. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

44  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.
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Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

3. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:

Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.

Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).

4. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту
Для ринкування в ЄС, засоби індивідуального захисту підлягають обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686). Директива поширюється на засоби 
індивідуального захисту, а саме  на такі пристрої та спорядження:

Директива не поширюється на:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Засоби індивідуальної безпеки повинні задовольняти обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки, викладені 
в ДодаткуІІ до директиви. Вони стосуються дизайну, виробництва, матеріалів, випробування, інструкцій, обов’язкової 
інформації від виробника, та інших аспектів.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список посилань на гармонізовані стандарти можна знайти за адресою:
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http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. У 
деяких випадках потрібна участь в процесі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, 
що їх кожна держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оціню-
вання відповідності виробника до обов’язкових вимог.

Засоби індивідуального захисту діляться на категорії залежно від тяжкості травм, від яких вони захищають, і мо-
жуть підлягати різним процедурам оцінювання відповідності:

Категорія І (неважкі травми): декларація відповідності від самого виробника, на його відповідальність.

Категорія ІІ (серйозніші травми): сертифікат ЄС випробування типу, складений названим органом.

Категорія ІІІ (дуже важкі травми, які ведуть до непоправної шкоди здоров’ю або смерті): сертифікат ЄС випробу-
вання типу, а також система ЄС якості кінцевого продукту або система ЄС якості виробництва.

Маркування знаком «CE»

Перш, ніж потрапити на ринок, засоби індивідуального захисту повинні бути позначені знаком «CE». Він свідчить 
про відповідність до обов’язкових вимог, викладених в директиві.

Знак має бути видимим, легко читабельним і незмивним. Він наноситься на кожну одиницю індивідуальних за-
собів захисту або на упаковку, і супроводжується ідентифікаційним номером названого органу, якщо він заді-
яний на етапі контролю продукту.

Законодавство

relatіng to the desіgn of personal protectіve equіpment (OJ L-399 30/12/1989)(CELEX 31989L0686)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Confederation of the Cork (Liege EC)
Європейська Конфедерація пробки
10, Rue Landing 
75017 Paris 
France
+ 3 26 50 70 96
www.celiege.eu

European Packaging Design Association (epda)
Європейська Асоціація дизайну упаковки
Bergstraße 11 
40878 Ratingen - Germany 
+ 49 2102 1029940 
+ 49 2102 1029941
www.epda-packaging.com

European Cider and Fruit Wine Associations (AICV) 
Європейська Асоціація сидру і фруктових вин
Rue de la Loi 221, box 5
B-1040 Brussels
+32 (0)2 235 06 20
+32 (0)2 282 94 20
www.aicv.org

European Association of Wine Economists (EuAWE)
Європейська Асоціація економістів винної 
промисловості 
VDQS s/c FedEco - 10, 
rue Fraternité - 66190 
Collioure
+33 1 4221 1172
+ 33 4 3429 4222
www.euawe.org

Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV)
Європейський Комітет вина
Avenue des Arts 43 / 5e
B-1040 Brussels
Belgium
+32 2 230 99 70
+32 2 513 02 18
www.ceev.eu

Confederation Europeenne des Producteurs de 
Spiritueux 
(Spirits EUROPE)
Європейська Конфедерація виробників спиртних 
напоїв
Rue Belliard 12, 
1000 Ville de Bruxelles, 
Belgium
+32 2 756 24 23
www.spirits.eu

EUROPEAN FEDERATION OF ORIGIN WINES (EFOW)
Європейська Федерація походження вина 
18 Square Ambiorix, 
B-1000 Bruxelles, 
Belgium
+32 (0)2 733 50 58
+32 (0)2 733 50 60
www.efow.eu

Multilayer Modular Flooring Association ( MMFA)
Асоціація багатошарових модульних покриттів
33602 Bielefeld
German
+49 521 96533-35
+49 521 96533-11
www.mmfa.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

CIBUS TEC  (раз на 2 роки)
Харчова промисловість  і пакувальні технології
Fiere di Parma Fairgrounds
Parma 
Italy 
www.cibustec.it

CONVERFLEX (раз на 2 роки)
Упаковка , друк і конвертація
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.converflex.biz

COSMOPACK  (раз на рік)
Упаковка
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.cosmoprof.it

EMBALLAGE (раз на 2 роки)
Упаковка
Paris Nord Villepinte 
Paris 
France
www.all4pack.fr

EMBAX - PRINT (раз на 2 роки)
Упаковка , друк і конвертація
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz 

EMPACK BRUSSELS  (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.easyfairs.com

EMPACK HAMBURG (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Hamburg Messe und Congress
Hamburg 
Germany
www.easyfairs.com

EMPACK MADRID (раз на рік)
Упаковка , друк , технології 
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.easyfairs.com

EMPACK STOCKHOLM (раз на рік)
Упаковка , друк , технології 
Sweden 
Sweden 
www.easyfairs.com

EUROPACK - EUROMANUT - CFIA  (раз на рік)
Упаковка 
Eurexpo
Lyon 
France
www.europack-euromanut-cfia.com

FACHPACK (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Exhibition Centre Nuremberg
Nuremberg 
Germany
www.fachpack.de

GASTROPACK (раз на рік)
Упаковка , матеріал , технології 
Bratislava Exhibition Ground
Bratislava 
Slovakia
www.incheba.sk

GLOBAL PACKAGING SUMMIT (раз на рік)
Упаковка , матеріал , технології
World Trade Group
Europe 
www.eupacksummit.com

INTERVITIS INTERFRUCTA (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.messe-stuttgart.de

IPACK-IMA (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології 
Food-processing Industrial Machinery
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.ipack-ima.com

INTERVITIS VIENNA (раз на 3 роки)
Технології для винної промисловості
Austria Center Vienna
Vienna 
Austria
www.messe-stuttgart.de
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NORDICPACK (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Tampereen Messu
Tampere 
Finland
www.nordicpackexpo.fi

PACKAGING DAY / JDE CONGRESS (раз на 2 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Espace Argence
Troyes 
France
www.congresjde.com

PACKAGING INNOVATIONS BIRMINGHAM (раз на 
рік)
Упаковка , матеріал , технології
Birmingham
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.easyfairs.com

PACKAGING INNOVATIONS WARSZAWA (раз на 
рік)
Упаковка  , технології
Warszawskie Centrum EXPO XXI
Warsaw 
Poland
www.easyfairs.com

PACKINNOVE EUROPE (раз на 2 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Espace Argence
Troyes 
France
www.packinnove.com

PACKOLOGY (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Rimini Fiera
Rimini 
Italy 
www.packologyexpo.com

PACTEC - FOODTEC (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології 
Helsinki Fair Centre
Helsinki 
Finland
www.messukeskus.com

PACTEC (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Helsinki Fair Centre 
Helsinki 
Finland
www.messukeskus.com

PAKFOOD  (раз на 2 роки)
Упаковка для харчової промисловості 
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.pakfood.pl

PAKKAUS FINLAND (раз на 2 роки)
Упаковка 
Helsingin Messut Oy Wanha Satama
Helsinki 
Finland
www.easyfairs.com

PHARMAPACK BIOMEDEVICE  (раз на рік)
Виробники упаковки фармацевтичної 
промисловості
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.pharmapackeurope.com

PHARMAPACK EUROPE (раз на рік)
Виробники упаковки фармацевтичної 
промисловості 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.pharmapackeurope.com

PRO2PAC (раз на 2 роки)
Упаковка для харчової промисловості  та напоїв
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.pro2pac.co.uk

SEJEM INPAK (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Gornja Radgona
Gornja Radgona 
Slovenia
www.pomurski-sejem.si

SYSKEVASIA (раз на 2 роки)
Упаковка, матеріал,  технології
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Athens 
Greece
www.syskevasia-expo.gr

TAROPAK (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.taropak.pl 
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TOTAL PROCESSING AND PACKAGING (раз на 3 
роки)
Упаковка  
National Exhibition Centre
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.totalexhibition.com

VERPACKUNG AUSTRIA (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Artexis EasyFairs
Austria 
Austria
www.easyfairs.com

VS PACK (раз на 2 роки)
Упаковка для спиртних напоїв
Espace 3000
Cognac 
France
www.vspack.com
VINITECH-SIFEL (раз на 2 роки)
Виробництво вина
Parc des expositions de Bordeaux-Lac
Bordeaux 
France
www.vinitech-sifel.com
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Група 46.  
ВИРОБИ ІЗ СОЛОМИ, ТРАВИ ЕСПАРТО ТА ІНШИХ 
МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ; 
КОШИКОВІ ВИРОБИ ТА ПЛЕТЕНІ ВИРОБИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

46.01
Плетені та подібні вироби з матерiалiв для плетiння, зiбранi або не зiбранi у смуги; матерiали для плетiння, 
плетені та аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетіння, зв’язанi у паралельнi пасма або сплетені у виглядi 
листiв, закiнченi або незакiнченi вироби (наприклад килимки, циновки, рогожі та ширми)

46.02 Кошикові, плетенi та iншi вироби, виготовлені беспосередньо за формою з матерiалiв для плетiння або 
виробiв товарної позицiї 4601; вироби з люфи
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС виробів із соломи, трави еспарто та інших матеріалів, 
які використовуються для плетіння; кошикових виробів та плетених виробів за період 2012-2014 років склав 
€0,06 млн, зростаючи в середньому на 11% на рік.  Для ЄС це становило 0,01% від середньоарифметичного об-
сягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 46 за згаданий період, що склало €390,6 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 46 (€ млн)

Частка Групи 46 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 46 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 46 (%)

4601  ПЛЕТЕНІ ТА ПОДІБНІ ВИРОБИ З МАТЕРIАЛIВ ДЛЯ ПЛЕТIННЯ, ЗIБРАНI АБО НЕ ЗIБРАНI У СМУГИ; МАТЕРIАЛИ ДЛЯ 
ПЛЕТIННЯ, ПЛЕТЕНІ ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ З МАТЕРIАЛIВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ, ЗВ’ЯЗАНI У ПАРАЛЕЛЬНI ПАСМА АБО 
СПЛЕТЕНІ У ВИГЛЯДI ЛИСТIВ, ЗАКIНЧЕНI АБО НЕЗАКIНЧЕНI ВИРОБИ (НАПРИКЛАД КИЛИМКИ, ЦИНОВКИ, РОГОЖІ 
ТА ШИРМИ)

4602  КОШИКОВІ, ПЛЕТЕНI ТА IНШI ВИРОБИ, ВИГОТОВЛЕНІ БЕСПОСЕРЕДНЬО ЗА ФОРМОЮ З МАТЕРIАЛIВ ДЛЯ ПЛЕТIННЯ 
АБО ВИРОБIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 4601; ВИРОБИ З ЛЮФИ
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Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 46 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 46 (%) 
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CHAPTER 46: MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF 
OTHER MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF 

OTHER PLAITING MATERIALS BASKETWARE AND 
WICKERWORK 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of manufactures of straw, of esparto or of other manufactures of straw, of 
esparto or of other plaiting materials basketware and wickerwork between 2012 and 2014 amounted to €0,06mn, 
growing by an average of  11% per annum over the period. This represents 0,01% of the EU’s €390,6mn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 46 (€ mn) Share of Chapter 46 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 46 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 46 (%) 
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0,00%
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4601 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS, WHETHER OR NOT ASSEMBLED INTO STRIPS; PLAITING MATERIALS, PLAITS AND 
SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS, FLAT‐WOVEN OR BOUND TOGETHER IN PARALLEL, WHETHER OR NOT HAVING THE APPEARANCE 
OF FINISHED ARTICLES, E.G. MATS, MATTING, SCREENS (EXCL. WALLCOVERINGS OF HEADING 4814; TWINE, CORD AND ROPE; PARTS OF FOOTWARE 
OR HEADGEAR) 
4602 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES, MADE DIRECTLY TO SHAPE FROM PLAITING MATERIALS OR MADE UP FROM GOODS OF 
HEADING 4601, AND ARTICLES OF LOOFAH (EXCL. WALLCOVERINGS OF HEADING 4814; TWINE, CORD AND ROPE; FOOTWARE AND HEADGEAR AND 
PARTS THEREOF; VEHICLES AND VEHICLE SUPERSTRUCTURES; GOODS OF CHAPTER 94, E.G. FURNITURE, LIGHTING FIXTURES) 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 46 

 Ukraine exports 6 products of Chapter 46 at a 6 digit customs code level. The following top 6 products represent 
100% of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

460219 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES, MADE DIRECTLY TO 
SHAPE FROM VEGETABLE PLAITING MATERIALS OR MADE UP FROM GOODS 
OF VEGETABLE PLAITING MATERIALS OF HEADING 4601, AND ARTICLES OF 
LOOFAH (EXCL. OF BAMBOO AND RATTAN; WALLCOVERINGS OF HEADING 
4814; TWINE, CORD AND ROPE; FOOTWARE AND HEADGEAR AND PARTS 
THEREOF; VEHICLES AND VEHICLE SUPERSTRUCTURES; GOODS OF 
CHAPTER 94, E.G. FURNITURE, LIGHTING FIXTURES) 

50 442  88,92% 

460194 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF VEGETABLE PLAITING MATERIALS, 
WHETHER OR NOT ASSEMBLED INTO STRIPS; PLAITING MATERIALS, PLAITS 
AND SIMILAR PRODUCTS OF VEGETABLE PLAITING MATERIALS, FLAT‐
WOVEN OR BOUND TOGETHER IN PARALLEL (EXCL. OF BAMBOO AND 
RATTAN; MATS, MATTING AND SCREENS; WALLCOVERINGS OF HEADING 
4814; PARTS OF FOOTWARE OR HEADGEAR) 

2 475  4,36% 

460129 MATS, MATTING AND SCREENS, OF VEGETABLE PLAITING MATERIALS, 
FLAT‐WOVEN OR BOUND TOGETHER IN PARALLEL (EXCL. OF BAMBOO AND 
RATTAN) 

1 538  2,71% 

460211 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES, MADE DIRECTLY TO 
SHAPE FROM BAMBOO PLAITING MATERIALS OR MADE UP FROM GOODS 
OF BAMBOO PLAITING MATERIALS OF HEADING 4601, AND ARTICLES OF 
LOOFAH (EXCL. WALLCOVERINGS OF HEADING 4814; TWINE, CORD AND 
ROPE; FOOTWARE AND HEADGEAR AND PARTS THEREOF; VEHICLES AND 
VEHICLE SUPERSTRUCTURES; GOODS OF CHAPTER 94, E.G. FURNITURE, 
LIGHTING FIXTURES) 

909  1,60% 

460212 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES, MADE DIRECTLY TO 
SHAPE FROM RATTAN PLAITING MATERIALS OR MADE UP FROM GOODS OF 
RATTAN PLAITING MATERIALS OF HEADING 4601, AND ARTICLES OF 
LOOFAH (EXCL. WALLCOVERINGS OF HEADING 4814; TWINE, CORD AND 
ROPE; FOOTWARE AND HEADGEAR AND PARTS THEREOF; VEHICLES AND 

755  1,33% 

4601 ПЛЕТЕНІ 
ТА ПОДІБНІ 
ВИРОБИ…

7,07%

4602 
КОШИКОВІ, 
ПЛЕТЕНI ТА 

IНШI ВИРОБИ…
92,93%

ІНШІ
1,86%

АВСТРІЯ
81,01%

НІМЕЧЧИНА
5,91%

ПОЛЬЩА
4,47%

УГОРЩИНА
3,79%

ЛИТВА
2,95%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 6 видів продукції Групи 46 (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

460219 Солом’яні оболонки для пляшок, бутлів, сулій, фляг 50 442 88,92%
460194 Плетені та подібні вироби з матерiалiв для плетiння, зiбранi 

або не зiбранi у смуги; матерiали для плетiння, плетені 
та аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетіння, зв’язанi у 
паралельнi пасма або сплетені у виглядi листiв, закiнченi 
або незакiнченi вироби (наприклад килимки, циновки, рого-
жі та ширми), з інших рослинних матеріалів

2 475 4,36%

460129 Плетені та подібні вироби з матерiалiв для плетiння, зiбранi 
або не зiбранi у смуги; матерiали для плетiння, плетені 
та аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетіння, зв’язанi у 
паралельнi пасма або сплетені у виглядi листiв, закiнченi 
або незакiнченi вироби (наприклад килимки, циновки, рого-
жі та ширми), інші

1 538 2,71%

460211 Кошикові, плетенi та iншi вироби, виготовлені беспосеред-
ньо за формою з матерiалiв для плетiння або виробiв товар-
ної позицiї 4601; вироби з люфи, з бамбуку

909 1,60%

460212 Кошикові, плетенi та iншi вироби, виготовлені беспосеред-
ньо за формою з матерiалiв для плетiння або виробiв товар-
ної позицiї 4601; вироби з люфи, з ротангу

755 1,33%

460290 Кошикові, плетенi та iншi вироби, виготовлені беспосеред-
ньо за формою з матерiалiв для плетiння або виробiв товар-
ної позицiї 4601; вироби з люфи, інші

608 1,07%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 46 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

460129 Плетені та подібні вироби з матерiалiв для плетiння, зiбранi або не зiбранi у смуги; матерiали для плетiння, 
плетені та аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетіння, зв’язанi у паралельнi пасма або сплетені у виглядi 
листiв, закiнченi або незакiнченi вироби (наприклад килимки, циновки, рогожі та ширми), інші

4601 29 10 --- Плетені та подібні вироби з матерiалiв для плетiння 3,7% 0 0%
4601 29 90 --- Інші 2,2% 0 0%

460194 Плетені та подібні вироби з матерiалiв для плетiння, зiбранi або не зiбранi у смуги; матерiали для плетiння, 
плетені та аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетіння, зв’язанi у паралельнi пасма або сплетені у виглядi 
листiв, закiнченi або незакiнченi вироби (наприклад килимки, циновки, рогожі та ширми), з інших рослин-
них матеріалів

4601 94 05 --- Плетені або аналогiчні вироби з матеріалів для плетіння, 
з’єднані або не з’єднані в смуги або стрічки

Вільна 0 0%

4601 94 10 ---- З плетених або аналогiчних виробiв з матеріалів для плетіння 3,7% 0 0%
4601 94 90 ---- Іншi 2,2% 0 0%

460211 Кошикові, плетенi та iншi вироби, виготовлені беспосередньо за 
формою з матерiалiв для плетiння або виробiв товарної позицiї 
4601; вироби з люфи, з бамбуку

3,7% 0 0%

460212 Кошикові, плетенi та iншi вироби, виготовлені беспосередньо за 
формою з матерiалiв для плетiння або виробiв товарної позицiї 
4601; вироби з люфи, з ротангу

3,7% 0 0%

460219 Кошикові, плетенi та iншi вироби, виготовлені беспосередньо за формою з матерiалiв для плетiння або 
виробiв товарної позицiї 4601; вироби з люфи, інші

4602 19 10 --- Солом’яні оболонки для пляшок, бутлів, сулій, фляг 1,7% 0 0%
4602 19 91 ---- Кошикові, плетенi та iншi вироби, виготовлені беспосередньо 

за формою з матерiалiв для плетiння 
3,7% 0 0%

4602 19 99 ---- Інші 3,7% 0 0%
460290 Кошикові, плетенi та iншi вироби, виготовлені беспосередньо за 

формою з матерiалiв для плетiння або виробiв товарної позицiї 
4601; вироби з люфи, інші

4,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 46 : Вироби із со-
ломи, трави еспарто та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; кошикові вироби та плетені виро-
би, при експорті в Європейський Союз.45

1. Пакування

1. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

45  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

British Hay & Straw Merchants Association (BHSMA)
Британська Асоціація сіна і соломи 
Northfields Farm 
Clayhithe Road, 
Horningsea,
Cambridge, CB25 9JA
+07770 533488
www.hay-straw-merchants.co.uk
 
European Organization for Packaging and the 
Environment (EUROPEN)
Європейська Організація упаковки та 
навколишнього середовища
Le Royal Tervuren
Avenue de l’Armée 6
B-1040 Brussels
Belgium
+32 (0)2 736 3600
+32 (0)2 736 3521
www.europen-packaging.eu

European Packaging Design Association (EPDA)
Європейська Асоціація дизайну упаковки
Bergstraße 11
40878 Ratingen 
Germany
+ 49 2102 1029940
+ 49 2102 1029941
www.europen-packaging.eu

European Industrial Packaging Association (EIPA)
Європейська Асоціація промислової упаковки
Tersteegenstraße 14
40474 Düsseldorf, 
Germany
+49 211 45 46 5-0
+49 211 45 46 5-30
www.eipa-info.org

Flexible Packaging Europe (FPE)
Гнучка упаковка Європи
Am Bonneshof 5 
40474 Düsseldorf 
Germany 
+44 117 923 7203 
+44 7970 479236
www.flexpack-europe.org

PackagingEurope
Упаковка Європи
Alkmaar Way, 
Norwich NR6 6BF, 
United Kingdom
+44 (0)1603 414444
www.packagingeurope.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AF / L' ARTIGIANO IN FIERA  (раз на рік)
Мистецтво, ремесло і творча діяльність
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy 
www.artigianoinfiera.it

A FIERA DI U TURISMU CAMPAGNOLU (раз на рік)
Мистецтво, ремесло і творча діяльність
Filitosa
Filitosa 
France
www.foiresdecorse.com

CRÉATION ET SAVOIR-FAIRE  (раз на рік)
Мистецтво, ремесло і творча діяльність
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.eventseye.com

CREATION PARIS  (раз на рік)
Мистецтво, ремесло і творча діяльність
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.creation-paris.com/

CIBUS TEC  (раз на 2 роки)
Харчова промисловість  і пакувальні технології
Fiere di Parma Fairgrounds
Parma 
Italy 
www.cibustec.it

CONVERFLEX (раз на 2 роки)
Упаковка , друк і конвертація
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.converflex.biz

COSMOPACK  (раз на рік)
Упаковка
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.cosmoprof.it

EMBALLAGE (раз на 2 роки)
Упаковка
Paris Nord Villepinte 
Paris 
France
www.all4pack.fr

EMBAX - PRINT (раз на 2 роки)
Упаковка , друк і конвертація
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz 

EMPACK BRUSSELS  (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.easyfairs.com

EMPACK HAMBURG (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Hamburg Messe und Congress
Hamburg 
Germany
www.easyfairs.com

EMPACK MADRID (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.easyfairs.com

EMPACK STOCKHOLM (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
easyFairs Scandinavia
Sweden 
Sweden 
www.easyfairs.com

EUROPACK - EUROMANUT - CFIA  (раз на рік)
Упаковка 
Eurexpo
Lyon 
France
www.europack-euromanut-cfia.com

FACHPACK (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Exhibition Centre Nuremberg
Nuremberg 
Germany
www.fachpack.de

GASTROPACK (раз на рік)
Упаковка , матеріал , технології 
Bratislava Exhibition Ground
Bratislava 
Slovakia
www.incheba.sk
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FIERA DI A CASTAGNA (раз на рік)
Ярмарок ремесел
Foyer rural de Bucugnà 'U Castagnu'
Bocognano 
France
www.foiresdecorse.com

GLOBAL PACKAGING SUMMIT (раз на рік)
Упаковка , матеріал , технології
World Trade Group
Europe 
www.eupacksummit.com

GRASSIMESSE (раз на рік)
Ярмарок ремесел
Exhibition Centre Leipzig
Leipzig 
Germany 
www.grassimesse.de

INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE (раз на рік)
Ярмарок ремесел 
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.ihm.de

INTERVITIS INTERFRUCTA (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.messe-stuttgart.de

IPACK-IMA (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології 
Food-processing Industrial Machinery
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.ipack-ima.com

LES ARTISANALES DE CHARTRES (раз на рік)
Ярмарок ремесел та мистецтва
Chartrexpo
Chartres 
France
www.les-artisanales.com

NORDICPACK (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Tampereen Messu
Tampere 
Finland
www.nordicpackexpo.fi

OB'ART - MONTPELLIER (раз на рік)
Ярмарок ремесел
Le Corum
Montpellier 
France
www.ateliersdart.com

PACKAGING DAY / JDE CONGRESS (раз на 2 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Espace Argence
Troyes 
France
www.congresjde.com

PACKAGING INNOVATIONS BIRMINGHAM (раз на 
рік)
Упаковка , матеріал , технології
Birmingham
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.easyfairs.com

PACKAGING INNOVATIONS WARSZAWA (раз на 
рік)
Упаковка 
Warszawskie Centrum EXPO XXI
Warsaw 
Poland
www.easyfairs.com

PACKINNOVE EUROPE (раз на 2 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Espace Argence
Troyes 
France
www.packinnove.com

PACKOLOGY (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Rimini Fiera
Rimini 
Italy 
www.packologyexpo.com

PACTEC - FOODTEC (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології 
Helsinki Fair Centre
Helsinki 
Finland
www.messukeskus.com

PACTEC (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Helsinki Fair Centre 
Helsinki 
Finland
www.messukeskus.com
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PAKFOOD  (раз на 2 роки)
Упаковка для харчової промисловості 
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.pakfood.pl

PAKKAUS FINLAND (раз на 2 роки)
Упаковка 
Helsingin Messut Oy Wanha Satama
Helsinki 
Finland
www.easyfairs.com

PHARMAPACK BIOMEDEVICE  (раз на рік)
Виробники упаковки фармацевтичної 
промисловості
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.pharmapackeurope.com

PHARMAPACK EUROPE (раз на рік)
Виробники упаковки фармацевтичної 
промисловості 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.pharmapackeurope.com

PRO2PAC (раз на 2 роки)
Упаковка для харчової промисловості  та напоїв
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.pro2pac.co.uk

SEJEM INPAK (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Gornja Radgona
Gornja Radgona 
Slovenia
www.pomurski-sejem.si

SYSKEVASIA (раз на 2 роки)
Упаковка, матеріал,  технології
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Athens 
Greece
www.syskevasia-expo.gr

SALON DES ARTISANS D'ART DE TROYES (раз на 
рік)
Ярмарок ремесел
Parc des Expositions de Troyes - Le Cube
Troyes 
France
www.troyes-expo.com

TAROPAK (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.taropak.pl 

TOTAL PROCESSING AND PACKAGING (раз на 3 
роки)
Упаковка  
National Exhibition Centre
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.totalexhibition.com

VERPACKUNG AUSTRIA (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Artexis EasyFairs
Austria 
Austria
www.easyfairs.com

VS PACK (раз на 2 роки)
Упаковка для спиртних напоїв
Espace 3000
Cognac 
France
www.vspack.com





Розділ X:  
МАСА З ДЕРЕВИНИ АБО З ІНШИХ ВОЛОКНИСТИХ 
ЦЕЛЮЛОЗНИХ МАТЕРІАЛІВ; ПАПІР АБО КАРТОН, 
ОДЕРЖАНІ З ВІДХОДІВ ТА МАКУЛАТУРИ; ПАПІР, 
КАРТОН ТА ВИРОБИ З НИХ

47 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон з по-
вторно перероблених відходів і макулатури

48 Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
49 Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; ру-

кописи або машинописні тексти та плани
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Група 47.  
МАСА З ДЕРЕВИНИ АБО З ІНШИХ ВОЛОКНИСТИХ 
ЦЕЛЮЛОЗНИХ МАТЕРІАЛІВ; ПАПІР АБО КАРТОН 
З ПОВТОРНО ПЕРЕРОБЛЕНИХ ВІДХОДІВ І МАКУЛАТУРИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
47.01 Механічна деревинна маса

47.02 Целюлоза деревинна, розчиннi сорти

47.03 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв

47.04 Целюлоза деревинна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв

47.05 Деревинна маса, одержана поєднанням механічних та хімічних процесів одержання деревинної маси

47.06 Маса волокниста, одержана з регенерованого паперу або картону (з вiдходiв та макулатури), або з iнших 
волокнистих целюлозних матерiалiв

47.07 Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи)
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС маси з деревини або з інших волокнистих целюлозних 
матеріалів; паперу або картону з повторно перероблених відходів і макулатури за період 2012-2014 років склав 
€0,7 млн, зростаючи в середньому на 10% на рік.  Для ЄС це становило 0,01% від середньоарифметичного обся-
гу імпорту (з усього світу) продукції Групи 47 за згаданий період, що склало €4,8 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 47 (€ млн)

Частка Групи 47 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 47 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 47 (%)

4707  ПАПІР ТА КАРТОН ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ (МАКУЛАТУРА ТА ВІДХОДИ)
4701  МЕХАНIЧНА ДЕРЕВИННА МАСА

 

  47

CHAPTER 47: PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS 
CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) 

PAPER OR PAPERBOARD 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and 
scrap) paper or paperboard between 2012 and 2014 amounted to €0,7mn, growing by an average of  10% per annum 
over the period. This represents 0,01% of the EU’s €4,8bn average worldwide imports of these products over 
this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 47 (€ mn) Share of Chapter 47 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 47 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 47 
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CHAPTER 47: PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS 
CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) 

PAPER OR PAPERBOARD 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and 
scrap) paper or paperboard between 2012 and 2014 amounted to €0,7mn, growing by an average of  10% per annum 
over the period. This represents 0,01% of the EU’s €4,8bn average worldwide imports of these products over 
this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 47 (€ mn) Share of Chapter 47 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 47 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 47 
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11,84%
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SLAG 

AND ASH
9,76%

27 MINERAL 
FUELS, MINERAL 

OILS AND 
PRODUCTS

8,75%

85 ELECTRICAL 
MACHINERY AND 
EQUIPMENT AND 
PARTS THEREOF

7,13%

47 PULP OF 
WOOD OR OF 

OTHER FIBROUS 
CELLULOSIC 
MATERIAL; 

RECOVERED 
(WASTE AND 

SCRAP) PAPER OR 
PAPERBOARD

<0,00%
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4707 RECOVERED  WASTE AND SCRAP  PAPER OR PAPERBOARD (EXCL. PAPER WOOL)
4701 MECHANICAL WOOD PULP, NOT CHEMICALLY TREATED

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 47  

Ukraine exports 5 products of Chapter 47 at a 6 digit customs code. The following top 5 products represent 100% of 
total exports of such products. 

Code Description Average Value 
of exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

470730  RECOVERED  WASTE AND SCRAP  PAPER OR PAPERBOARD MADE MAINLY OF 
MECHANICAL PULP, E.G. NEWSPAPERS, JOURNALS AND SIMILAR PRINTED 
MATTER 

283 518  43,0% 

470710  RECOVERED ʹWASTE AND SCRAPʹ PAPER OR PAPERBOARD OF UNBLEACHED 
KRAFT PAPER, CORRUGATED PAPER OR CORRUGATED PAPERBOARD 

189 840  28,8% 

470790  RECOVERED  WASTE AND SCRAP  PAPER OR PAPERBOARD, INCL. UNSORTED 
WASTE AND SCRAP (EXCL. WASTE AND SCRAP OF UNBLEACHED KRAFT 
PAPER OR KRAFT PAPERBOARD, OR OF CORRUGATED PAPER OR 
CORRUGATED PAPERBOARD, THAT OF PAPER OR PAPERBOARD MADE 
MAINLY OF BLEACHED CHEMICAL PULP NOT COLURED IN THE MASS, THAT 
OF PAPER OR PAPERBOARD MADE MAINLY OF MECHANICAL PULP, AND 
PAPER WOOL) 

182 333  27,6% 

470100 
MECHANICAL WOOD PULP, NOT CHEMICALLY TREATED 

2 615  0,4% 

470720  RECOVERED ʹWASTE AND SCRAPʹ PAPER OR PAPERBOARD MADE MAINLY OF 
BLEACHED CHEMICAL PULP, NOT COLOURED IN THE MASS 

1 251  0,2% 

 
   

ІНШІ
<0,00%

4707 ПАПІР ТА КАРТОН 
ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ…

99,60%

4701 МЕХАНIЧНА 
ДЕРЕВИННА 

МАСА…
0,40%

ІНШІ
4,23%

АВСТРІЯ
42,68%

УГОРЩИНА
26,36%

ІТАЛІЯ
12,04%

ФРАНЦІЯ
8,88%

НІДЕРЛАНДИ
5,81%



1055Група 47. МАСА З ДЕРЕВИНИ АБО З ІНШИХ ВОЛОКНИСТИХ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ...

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 5 видів продукції Групи 47  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

470730 Папiр або картон одержанi головним чином з механiчної 
деревної маси (наприклад газети, журнали та аналогічна 
друкована продукцiя)

283 518 43,0%

470710 Невибiленi крафт-папiр або картон чи гофрованi ґатунки 
паперу або картону

189 840 28,8%

470790 Іншi, включаючи несортованi вiдходи та макулатуру 182 333 27,6%
470100 Механiчна деревинна маса 2 615 0,4%
470720  Інший папiр або картон, одержанi головним чином з 

вибiленої целюлози, не забарвлені в масi
1 251 0,2%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 47 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

470100 Механiчна деревинна маса
4701 00 10 - Термомеханiчна деревинна маса Вільна 0 0%
4701 00 90 - Інша Вільна 0 0%

470710 Невибiленi крафт-папiр або картон чи гофрованi ґатунки паперу 
або картону

Вільна 0 0%

470720 Інший папiр або картон, одержанi головним чином з вибiленої 
целюлози, не забарвлені в масi

Вільна 0 0%

470730 Папiр або картон одержанi головним чином з механiчної деревної маси (наприклад газети, журнали та 
аналогічна друкована продукцiя)

4707 30 10 -- Старi та непроданi примiрники газет i журналiв, телефоннi 
довiдники, брошури та рекламнi видання

Вільна 0 0%

4707 30 90 -- Іншi Вільна 0 0%

470790 Іншi, включаючи несортованi вiдходи та макулатуру
4707 90 10 -- Несортованi Вільна 0 0%
4707 90 90 -- Вiдсортованi Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 47:  Маса з дере-
вини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон з повторно перероблених відходів і ма-
кулатури, при експорті в Європейський Союз.46

1. Контролювання нелегальних деревини та лісоматеріалів 

1. Контролювання нелегальних деревини та лісоматеріалів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Розміщення на ринку ЄС нелегально заготовленої деревини та продукції з неї заборонено. 
Крім того, оператори, які вперше постачають на ринок ЄС деревину та лісоматеріали, повинні виконати вимоги, ви-
кладені в постанові: Regulatіon (EU) No 995/2010 of the European Parlіament and of  the  Councіl  (OJ  L-295  12/11/2010) 
(CELEX 32010R0995).

1. Оператори повинні застосовувати систему забезпечення належного старання (так звану систему «дью ді-
ліджанс» – due dіlіgence) до кожного виду деревини чи лісоматеріалів та постачальника. Система забез-
печення належного старання повинна базуватися на таких складниках:

оператором деревини і лісоматеріалів, розміщених на ринку, для того, щоб провести повномасштаб-
не оцінювання ризиків.

-
ня на ринку незаконно заготовлених лісоматеріалів, спираючись на інформацію, зазначену вище, і бе-
ручи до уваги критерії, викладені в постанові.

ризик, крім тих випадків, коли ризик оцінений, як незначний.

Застосовуючи систему належного старання, оператори повинні:

-
лювалось рішення про заходи зменшення ризику і як оператор визначив ступінь ризику.

яка зберігається протягом п’яти років і надається для перевірки компетентним органам.

2. Трейдери повинні простежувати весь ланцюжок постачання деревину та лісоматеріали. Вони повинні 
зберігати цю інформацію щонайменше, впродовж п’яти років.

Компетентні органи держав-членів мають проводити регулярні перевірки, щоб переконатися, що моніторин-
гові організації продовжують виконувати свої функції та перевіряти, як оператори виконують вимоги чинно-
го законодавства.

Законодавство

oblіgatіons of operators who place tіmber and tіmber products on the market (OJ L-295 12/11/2010) (CELEX 
32010R0995)

recognіtіon and wіthdrawal of recognіtіon of monіtorіng organіsatіons as provіded for іn Regulatіon (EU) No 
995/2010 of the European Parlіament and of the Councіl layіng down oblіgatіons of operators who place tіmber 
and tіmber products on the market (OJ L-115 27/04/2012)(CELEX 32012R0363)

46  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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due dіlіgence system and the frequency and nature of the checks on monіtorіng organіsatіons as provіded 
for іn Regulatіon (EU) No 995/2010 of the European Parlіament and of the Councіl layіng down oblіgatіons of 
operators who place tіmber and tіmber products on the market (OJ L-177 07/07/2012)(CELEX 32012R0607)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of European Fibre and Paper Research 
(EFPRO )
Європейська Асоціація досліджень волокна та 
паперу
Pirnaer Straße 37
D-01809 HEIDENAU
Germany
+49 3529 551-662
www.efpro.eu

European Carton Makers Association (ECMA)
Європейська Асоціація виробників картону 
Laan Copes van Cattenburch 79
NL-2585 EW The Hague
The Netherlands 39 11 
+31 70 312 64 56
+31 70 363 63 48
www.ecma.org

European Liaison Committee for Pulp and Paper 
(EUCEPA)
Європейський Координаційний Комітет целюлози 
та паперу 
23 Rue d Aumale 
F-75009 Paris, 
France
+33 1 45 63 53 09
E-mail: eucepa@yahoo.fr
www.eucepa.eu

Confederation of European Paper Industries (CEPI)
Європейська Конфедерація паперової промисловості
250 Avenue Louise, box 80
B-1050 Brussels
Belgium
+32 2 627 4911
+32 2 646 8137
www.cepi.org

European Recovered Paper Association (ERPA)
Європейська Асоціація макулатури
Avenue Franklin Roosevelt 24,
B-1050 Brussels
Belgium
+32 2 627 57 71
+32 2 627 57 73  
www.erpa.info

European Association of Graphic Paper Producers 
(EURO-GRAPH) 
Європейська Асоціації виробників друкованого 
паперу
250 Avenue Louise - 11th Floor
B-1050 Brussels
Belgium
+32 (0) 2 639 26 02 
+32 (0) 2 639 26 01
www.euro-graph.org

European Federation of Corrugated Board 
Manufacturers 
(FEFCO)
Європейська Федерація виробників гофрокартону
Avenue Louise 250
B – 1050 Brussels
Belgium
+ 32 2 646 40 70
+ 32 2 646 64 60
www.fefco.org

European Panel Federation (EPF)
Європейська Федерація панелі
Address: 24, rue Montoyer box 20
B-1000 Brussels
Belgium
+32 2 556 25 89
+32 2 287 08 75
www.europanels.org

International Confederation of Paper and Board 
Converters in Europe (CITPA)
Міжнародна Конфедерація паперу та картону 
перетворювачів
Avenue Louise 250
BE- 1050 Brussels
Belgium
+32 2 626 98 38
+32 2 646 64 60
www.citpa-europe.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

CIBUS TEC  (раз на 2 роки)
Харчова промисловість  і пакувальні технології
Fiere di Parma Fairgrounds
Parma 
Italy 
www.cibustec.it

COSMOPACK  (раз на рік)
Упаковка
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.cosmoprof.it

CCE INTERNATIONAL (раз на 2 роки)
Картон і гафрокартон
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.cce-international.com

CONVERFLEX (раз на 2 роки)
Упаковка , друк і конвертація
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.converflex.biz

EMBALLAGE (раз на 2 роки)
Упаковка
Paris Nord Villepinte 
Paris 
France
www.all4pack.fr

EMBAX - PRINT (раз на 2 роки)
Упаковка , друк і конвертація
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz 

EMPACK BRUSSELS  (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.easyfairs.com

EMPACK HAMBURG (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Hamburg Messe und Congress
Hamburg 
Germany
www.easyfairs.com

EMPACK MADRID (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.easyfairs.com

EMPACK STOCKHOLM (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
easyFairs Scandinavia
Sweden 
Sweden 
www.easyfairs.com

EUROPACK - EUROMANUT - CFIA  (раз на рік)
Упаковка 
Eurexpo
Lyon 
France
www.europack-euromanut-cfia.com

FACHPACK (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Exhibition Centre Nuremberg
Nuremberg 
Germany
www.fachpack.de

GASTROPACK (раз на рік)
Упаковка , матеріал , технології 
Bratislava Exhibition Ground
Bratislava 
Slovakia
www.incheba.sk

GLOBAL PACKAGING SUMMIT (раз на рік)
Упаковка , матеріал , технології
World Trade Group
Europe 
www.eupacksummit.com

ICE EUROPE (раз на 2 роки)
Папір, плівка, фольга 
M,O,C,
Munich 
Germany
www.ice-x.com/

INTERGRAFIKA (раз на 2 роки)
Поліграфія і папір
Zagreb Fair
Zagreb 
Croatia
www.zv.hr
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INTERNATIONAL PULP & PAPER WEEK (раз на 5 
роки)
Целюлозно-паперова промисловість
Stockholm International Fairs
Stockholm 
Sweden
www.pulppaperweek.com

INTERVITIS INTERFRUCTA (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.messe-stuttgart.de

IPACK-IMA (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології 
Food-processing Industrial Machinery
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.ipack-ima.com

LIGNUMEXPO-LES (раз на 2 роки)
Машини, обладнання та матеріалів для 
деревообробної промисловості та лісового 
господарства
Agrokomplex Nitra
Nitra 
Slovakia
www.agrokomplex.sk

MIAC (раз на рік)
Паперова промисловість 
Lucca Fiere
Lucca 
Italy
www.miac.info/

MAQPAPER (раз на 2 роки)
Папір та картон 
Fira d'Igualada
Igualada 
Spain
www.firaigualada.org

NORDICPACK (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Tampereen Messu
Tampere 
Finland
www.nordicpackexpo.fi

PACKAGING DAY / JDE CONGRESS (раз на 2 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Espace Argence
Troyes 
France
www.congresjde.com

PACKAGING INNOVATIONS BIRMINGHAM  
(раз на рік 
Упаковка , матеріал , технології
Birmingham
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.easyfairs.com

PACKAGING INNOVATIONS WARSZAWA (раз на 
рік)
Упаковка 
Warszawskie Centrum EXPO XXI
Poland
www.easyfairs.com
PACKINNOVE EUROPE (раз на 2 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Espace Argence
Troyes 
France
www.packinnove.com

PACKOLOGY (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Rimini Fiera
Rimini 
Italy 
www.packologyexpo.com

PACTEC - FOODTEC (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології 
Helsinki Fair Centre
Helsinki 
Finland
www.messukeskus.com

PACTEC (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Helsinki Fair Centre 
Helsinki 
Finland
www.messukeskus.com

PAKFOOD  (раз на 2 роки)
Упаковка для харчової промисловості 
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.pakfood.pl

PAKKAUS FINLAND (раз на 2 роки)
Упаковка 
Helsingin Messut Oy Wanha Satama
Helsinki 
Finland
www.easyfairs.com
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PHARMAPACK BIOMEDEVICE  (раз на рік)
Виробники упаковки фармацевтичної 
промисловості
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.pharmapackeurope.com

PHARMAPACK EUROPE (раз на рік)
Виробники упаковки фармацевтичної 
промисловості 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.pharmapackeurope.com

PRO2PAC (раз на 2 роки)
Упаковка для харчової промисловості  та напоїв
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.pro2pac.co.uk

PRAGOLIGNA / TOOLTEC (раз на 2 роки)
Деревообробка.  Машини, обладнання, вироби з 
дерева, пластику та їх компоненти
Prague Exhibition Grounds
Prague 
Czech Republic
www.pragoligna.cz

REKLAMA / POLYGRAF (раз на рік)
Поліграфія, папір і технологія пакування
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.reklama-fair.cz

SEJEM INPAK (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Gornja Radgona
Gornja Radgona 
Slovenia
www.pomurski-sejem.si

SYSKEVASIA (раз на 2 роки)
Упаковка, матеріал,  технології
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Athens 
Greece
www.syskevasia-expo.gr

TAROPAK (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.taropak.pl 

TOTAL PROCESSING AND PACKAGING (раз на 3 
роки)
Упаковка  
National Exhibition Centre
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.totalexhibition.com
www.totalexhibition.com

VERPACKUNG AUSTRIA (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Artexis EasyFairs
Austria 
Austria
www.easyfairs.com

VS PACK (раз на 2 роки)
Упаковка для спиртних напоїв
Espace 3000
Cognac 
France
www.vspack.com
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Група 48.  
ПАПІР І КАРТОН; ВИРОБИ З ПАПЕРОВОЇ МАСИ, ПАПЕРУ 
АБО КАРТОНУ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
48.01 Папiр газетний у рулонах або в аркушах

48.02

Папір та картон некрейдованi ґатунків, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних 
цiлей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи 
квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та картон руч-
ного відливання

48.03

Паперові туалетні серветки або серветки для обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та аналогічні 
види паперу господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, целюлозна вата і полотно 
з целюлозних волокон, крепованi або некрепованi, тисненi або нетисненi, гофрованi або негофрованi, 
перфорованi або неперфорованi, з забарвленою або незабарвленою поверхнею, надруковані або ненад-
руковані, у рулонах або в аркушах

48.04 Крафт-папiр i картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, крiм включених до товарної позицiї 4802 або 
4803

48.05 Іншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не пiдданi додатковому обробленню або 
обробленi, як обумовлено примiткою 3 до цiєї групи

48.06 Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, калька і пергамін та інший лощений папiр, прозорий або 
напiвпрозорий, у рулонах або в аркушах

48.07
Папiр та картон багатошаровi (виготовленi методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарiв 
паперу або картону), якi не мають поверхневого покриття або просочення, армованi або неармованi, у 
рулонах або в аркушах

48.08 Папiр та картон, гофрованi (обклеєнi або не обклеєні гладкими зовнiшнiми аркушами), крепованi, тисненi 
або перфорованi, у рулонах або в аркушах, крiм зазначених у товарнiй позицiї 4803

48.09
Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копіювальний папiр або перебивний папір (включаючи 
покритий або просочений папiр для трафаретiв, копiювальних апаратiв або офсетних пластин), надруко-
ваний або ненадрукований, в рулонах або аркушах

48.10

Папiр та картон покриті з одного або двох бокiв каолiном (китайською глиною) або iншими неорганiчними 
речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, та без будь-якого iншого покриття, із за-
барвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані 
або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру

48.11
Папiр, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просоченi, із забарвленою 
або декорованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) арку-
шах будь-якого розміру, крiм товарів, що зазначені у товарній позицiї 4803, 4809 або 4810

48.12 Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi, з паперової маси

48.13 Папiр цигарковий, розрiзаний або не розрiзаний за розмiром чи у формі книжечок або трубок

48.14 Шпалери та аналогiчнi настiннi покриття; папiр прозорий для вiкон

[48.15]

48.16
Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний або перебивний папiр (крiм паперу, 
включеного до товарної позицiї 4809), трафарети для копiювальних апаратiв та офсетнi пластини з паперу, 
упакованi або не упакованi у коробки

48.17
Конверти, листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштові картки, з паперу або картону; коробки, 
сумки, пакувальнi конверти та аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять набори 
паперового канцелярського приладдя:

48.18

Папiр туалетний та аналогiчний папір, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-
побутового або санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах завширшки не бiльш як 36 см або розрiзанi 
за розмiром або формою; носовики, серветки косметичні, рушники, скатертини та столовi серветки, пе-
люшки для немовлят, гiгiєнiчнi серветки i тампони, простирадла та інші вироби господарсько-побутового, 
санітарно-гігієнічного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної 
вати або полотна з целюлозного волокна
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ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
4819

Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з 
целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що 
використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях

48.20

Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, 
блокноти для листів, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби, зошити, блокноти з 
промокальним папером, знімні переплетіння (для відривних аркушів або інші), папки, зшивачi, самокопі-
ювальні ділові бланки, поаркушно прокладені копіювальні набори та інші канцелярські товари з паперу та 
картону; альбоми для зразкiв або колекцiй та обкладинки для книжок з паперу або картону

48.21 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-якi, надрукованi або ненадруковані

48.22 Бобiни, котушки, шпульки та аналогiчнi основи для намотування з паперової маси, паперу або картону 
(перфорованi або неперфорованi, армованi або неармованi)

48.23
Іншi папiр та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон розрiзанi за певною формою (або 
розмiрами); інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних 
волокон
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС паперу і картону; виробів з паперової маси, паперу або 
картону за період 2012-2014 років склав €41 млн, зменшувався в середньому на –3,3% на рік.  Для ЄС це стано-
вило 0,6% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 48 за згаданий період, 
що склало €7 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 48 (€ млн)

Частка Групи 48 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 48 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 48 (%)

4805  ІНШI ПАПIР ТА КАРТОН, НЕКРЕЙДОВАНI, У РУЛОНАХ АБО В АРКУШАХ, НЕ ПIДДАНI ДОДАТКОВОМУ ОБРОБЛЕННЮ 
АБО ОБРОБЛЕНI, ЯК ОБУМОВЛЕНО ПРИМIТКОЮ 3 ДО ЦIЄЇ ГРУПИ

4819  ЯЩИКИ, КОРОБКИ, МIШКИ, ПАКУВАЛЬНI ПАКЕТИ ТА IНША ТАРА З ПАПЕРУ, КАРТОНУ, ЦЕЛЮЛОЗНОЇ ВАТИ АБО ПО-
ЛОТНА З ЦЕЛЮЛОЗНИХ ВОЛОКОН; КОРОБКИ ДЛЯ КАРТОТЕК, ЛОТКИ ДЛЯ ЛИСТІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ВИРОБИ З ПА-
ПЕРУ ТА КАРТОНУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УСТАНОВАХ, МАГАЗИНАХ АБО В АНАЛОГІЧНИХ ЦІЛЯХ

4811  ПАПIР, КАРТОН, ЦЕЛЮЛОЗНА ВАТА ТА ПОЛОТНА З ЦЕЛЮЛОЗНИХ ВОЛОКОН, З ПОКРИТТЯМ, ПРОСОЧЕНI, ІЗ ЗА-
БАРВЛЕНОЮ АБО ДЕКОРОВАНОЮ ПОВЕРХНЕЮ АБО НАДРУКОВАНІ, У РУЛОНАХ АБО В ПРЯМОКУТНИХ (ВКЛЮЧА-
ЮЧИ КВАДРАТНІ) АРКУШАХ БУДЬ-ЯКОГО РОЗМІРУ, КРIМ ТОВАРІВ, ЩО ЗАЗНАЧЕНІ У ТОВАРНІЙ ПОЗИЦIЇ 4803, 4809 
АБО 4810
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CHAPTER 48: PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER 
PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard 
between 2012 and 2014 amounted to €41mn, growing by an average of  ‐3,3% per annum over the period. This 
represents 0,6% of the EU’s €7bn average worldwide imports of these products over this period. 
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4814  ШПАЛЕРИ ТА АНАЛОГIЧНI НАСТIННI ПОКРИТТЯ; ПАПIР ПРОЗОРИЙ ДЛЯ ВIКОН
4823  ІНШI ПАПIР ТА КАРТОН, ЦЕЛЮЛОЗНА ВАТА І ПОЛОТНА З ЦЕЛЮЛОЗНИХ ВОЛОКОН РОЗРIЗАНI ЗА ПЕВНОЮ ФОР-

МОЮ (АБО РОЗМIРАМИ); ІНШІ ВИРОБИ З ПАПЕРОВОЇ МАСИ, ПАПЕРУ, КАРТОНУ, ЦЕЛЮЛОЗНОЇ ВАТИ АБО ПОЛО-
ТЕН З ЦЕЛЮЛОЗНИХ ВОЛОКОН

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 81 вид продукції Групи 48  (на рівні 6 знаків), що склало  78,3% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

 Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

481920 Коробки, ящики та коробки складанi, з негофрованого па-
перу або негофрованого картону

7 880 064 19,2%

480592 Іншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в арку-
шах, не пiдданi додатковому обробленню або обробленi, 
як обумовлено примiткою 3 до цiєї групи, з масою 1 м2 
більше 150 г, але менш як 225 г

6 240 943 15,2%

481159 Папiр, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних 
волокон, з покриттям, просоченi, із забарвленою або де-
корованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в 
прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого 
розміру, крiм товарів, що зазначені у товарній позицiї 
4803, 4809 або 4810

5 019 699 12,2%

481420 Шпалери та аналогiчнi покриття стiн, виробленi з паперу, 
покритого з лицьового боку зернистим, тисненим, за-
барвленим, надрукованим малюнком або іншим способом 
оздобленого шаром пластмаси

2 595 577 6,3%

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для обличчя, 
рушники або пелюшки, скатертини та аналогічні види 
паперу господарсько-побутового або санітарно-гігієніч-
ного призначення, целюлозна вата і полотно з целюлоз-
них волокон, крепованi або некрепованi, тисненi або 
нетисненi, гофрованi або негофрованi, перфорованi або 
неперфорованi, з забарвленою або незабарвленою по-
верхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в 
аркушах

1 917 188 4,7%

480593 Іншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в арку-
шах, не пiдданi додатковому обробленню або обробленi, 
як обумовлено примiткою 3 до цiєї групи, з масою 1 м2 225 
г або більше

1 891 396 4,6%

481820 Носовики, серветки косметичні та рушники для рук 1 845 314 4,5%
481151 Папiр, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних 

волокон, з покриттям, просоченi, із забарвленою або де-
корованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в 
прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого 
розміру, крiм товарів, що зазначені у товарній позицiї 
4803, 4809 або 4810, вибілені, з масою 1 м2 більш як 150 г

1 792 210 4,4%

482370 Вироби з паперової маси, формовані вилиті або пресованi 1 710 014 4,2%
480591 Іншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в арку-

шах, не пiдданi додатковому обробленню або обробленi, 
як обумовлено примiткою 3 до цiєї групи, з масою 1 м2 150 
г або менше

1 279 848 3,1%



1067Група 48. ПАПІР І КАРТОН; ВИРОБИ З ПАПЕРОВОЇ МАСИ, ПАПЕРУ АБО КАРТОНУ 

ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 48 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та аналогічні 
види паперу господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, целюлозна вата і полотно 
з целюлозних волокон, крепованi або некрепованi, тисненi або нетисненi, гофрованi або негофрованi, 
перфорованi або неперфорованi, з забарвленою або незабарвленою поверхнею, надруковані або ненад-
руковані, у рулонах або в аркушах:

4803 00 10 - Целюлозна вата Вільна 0 0%
4803 00 31 -- Не бiльш як 25 г Вільна 0 0%
4803 00 39 -- Більш як 25 г Вільна 0 0%
4803 00 90 - Іншi Вільна 0 0%

480591 Іншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не 
пiдданi додатковому обробленню або обробленi, як обумовлено 
примiткою 3 до цiєї групи, з масою 1 м2 150 г або менше

Вільна 0 0%

480592 Іншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не 
пiдданi додатковому обробленню або обробленi, як обумовлено 
примiткою 3 до цiєї групи, з масою 1 м2 більше 150 г, але менш як 
225 г

Вільна 0 0%

480593 Іншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не пiдданi додатковому обробленню або 
обробленi, як обумовлено примiткою 3 до цiєї групи, з масою 1 м2 225 г або більше

4805 93 20 --- Виготовлені з макулатури Вільна 0 0%
4805 93 80 --- Інші Вільна 0 0%

481151 Папiр, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, 
з покриттям, просоченi, із забарвленою або декорованою поверх-
нею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи 
квадратні) аркушах будь-якого розміру, крiм товарів, що зазна-
чені у товарній позицiї 4803, 4809 або 4810, вибілені, з масою 1 м2 
більш як 150 г

Вільна 0 0%

481159 Папiр, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, 
з покриттям, просоченi, із забарвленою або декорованою поверх-
нею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи 
квадратні) аркушах будь-якого розміру, крiм товарів, що зазначені 
у товарній позицiї 4803, 4809 або 4810

Вільна 0 0%

481420 Шпалери та аналогiчнi покриття стiн, виробленi з паперу, покри-
того з лицьового боку зернистим, тисненим, забарвленим, над-
рукованим малюнком або іншим способом оздобленого шаром 
пластмаси

Вільна 0 0%

481820  Носовики, серветки косметичні та рушники для рук
4818 20 10 -- Носовики та косметичнi серветки Вільна 0 0%
4818 20 91 --- У рулонах Вільна 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

4818 20 99 --- Іншi Вільна 0 0%
481920 Коробки, ящики та коробки складанi, з негофрованого паперу або 

негофрованого картону
Вільна 0 0%

482370 - Вироби з паперової маси, формовані вилиті або пресованi:
4823 70 10 -- Підноси та коробки для упаковки яєць, формовані Вільна 0 0%
4823 70 90 -- Іншi Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 48. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для 
матеріалів іншого походження, які набувають статусу 
товарів, що походять з певної країни 

Окремі товарні коди по-
зиції 4811 

Папір та картон, лише роз-
графлені, лінійовані або вкриті 
клітинками 

Вироблено з паперових матеріалів Групи 47 

Окремі товарні коди по-
зиції 4818 

Туалетний папір Вироблено з паперових матеріалів Групи 47 

Окремі товарні коди по-
зиції 4819 

Картонова тара, коробки, сумки 
та інші контейнерні упаковки 
з паперу, картону, целюлозної 
вати чи тканини з целюлозних 
волокнин 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів дано-
го товару, і - у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % 
ціни товару від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 48 : Папір і картон; 
вироби з паперової маси, паперу або картону, при експорті в Європейський Союз.47

1. Пакування

2. Контролювання нелегальних деревини та лісоматеріалів

3. Технічні характеристики будівельних матеріалів

1. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

47  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)

2. Контролювання нелегальних деревини та лісоматеріалів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Розміщення на ринку ЄС нелегально заготовленої деревини та продукції з неї заборонено. 
Крім того, оператори, які вперше постачають на ринок ЄС деревину та лісоматеріали, повинні виконати вимоги, ви-
кладені в постанові: Regulatіon (EU) No 995/2010 of the European Parlіament and of  the  Councіl  (OJ  L-295  12/11/2010) 
(CELEX 32010R0995).

1. Оператори повинні застосовувати систему забезпечення належного старання (так звану систему «дью ді-
ліджанс» – due dіlіgence) до кожного виду деревини чи лісоматеріалів та постачальника. Система забез-
печення належного старання повинна базуватися на таких складниках:

оператором деревини і лісоматеріалів, розміщених на ринку, для того, щоб провести повномасштаб-
не оцінювання ризиків.

-
ня на ринку незаконно заготовлених лісоматеріалів, спираючись на інформацію, зазначену вище, і бе-
ручи до уваги критерії, викладені в постанові.

ризик, крім тих випадків, коли ризик оцінений, як незначний.

Застосовуючи систему належного старання, оператори повинні:

-
лювалось рішення про заходи зменшення ризику і як оператор визначив ступінь ризику.

яка зберігається протягом п’яти років і надається для перевірки компетентним органам.

2. Трейдери повинні простежувати весь ланцюжок постачання деревину та лісоматеріали. Вони повинні 
зберігати цю інформацію щонайменше, впродовж п’яти років.

Компетентні органи держав-членів мають проводити регулярні перевірки, щоб переконатися, що моніторин-
гові організації продовжують виконувати свої функції та перевіряти, як оператори виконують вимоги чинно-
го законодавства.
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Законодавство

oblіgatіons of operators who place tіmber and tіmber products on the market (OJ L-295 12/11/2010) (CELEX 
32010R0995)

recognіtіon and wіthdrawal of recognіtіon of monіtorіng organіsatіons as provіded for іn Regulatіon (EU) No 
995/2010 of the European Parlіament and of the Councіl layіng down oblіgatіons of operators who place tіmber 
and tіmber products on the market (OJ L-115 27/04/2012)(CELEX 32012R0363)

due dіlіgence system and the frequency and nature of the checks on monіtorіng organіsatіons as provіded 
for іn Regulatіon (EU) No 995/2010 of the European Parlіament and of the Councіl layіng down oblіgatіons of 
operators who place tіmber and tіmber products on the market (OJ L-177 07/07/2012)(CELEX 32012R0607)

3. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.
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Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of the European Adhesive & Sealant 
Industry  (FEICA)
Європейська Асоціація промисловості клеїв та 
герметиків
Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 4
1160 Brussels
Belgium
+32.(0)2.676.73.20
+32.(0)2.676.73.99
www.feica.com

Association of European Fibre and Paper Research 
Organization (EFPRO)
Європейська Асоціація досліджень волокна та 
паперу
Pirnaer Straße 37
D-01809 HEIDENAU
Germany
+49 3529 551-662
www.efpro.eu

Confederation of European Paper Industries (CEPI)
Європейська Конфедерація паперової промисловості
250 Avenue Louise, box 80
B-1050 Brussels
Belgium
+32 2 627 4911
+32 2 646 8137
www.cepi.org
 
European Carton Makers Association (ECMA)
Європейська Асоціація виробників картону 
Laan Copes van Cattenburch 79
NL-2585 EW The Hague
The Netherlands 39 11 
+31 70 312 63 49
+31 70 363 63 48
www.ecma.org

European Liaison Committee for Pulp and Paper 
(EUCEPA)
Європейський Координаційний Комітет целюлози 
та паперу 
23 Rue d Aumale 
F-75009 Paris, 
France
+33 1 45 63 53 09
www.eucepa.eu

European Food Service and Packaging Association 
(EFPA)
Європейська Асоціація громадського харчування та 
упаковки
13-15 Avenue Livingstone
B - 1000 Brussels
Belgium
+32 2 286 94 96
+32 2 286 94 95
www.efpa.com

European Recovered Paper Association (ERPA)
Європейська Асоціація макулатури
Avenue Franklin Roosevelt 24,
B-1050 Brussels
Belgium
+32 2 627 57 71
+32 2 627 57 73  
www.erpa.eu

European Association of Graphic Paper Producers 
(EURO-GRAPH)
Європейська Асоціації виробників друкованого 
паперу
250 Avenue Louise - 11th Floor
B-1050 Brussels
Belgium
+32 (0) 2 639 26 02 
+32 (0) 2 639 26 01
www.euro-graph.org

European Federation of Corrugated Board 
Manufacturers (FEFCO)
Європейська Федерація виробників гофрокартону
Avenue Louise 250
B – 1050 Brussels
+ 32 2 646 40 70
+ 32 2 646 64 60
www.fefco.org

International Confederation of Paper and Board 
Converters in Europe (CITPA)
Міжнародна Конфедерація в Європі паперу та 
картону перетворювачів
Avenue Louise 250
BE- 1050 Brussels
+32 2 626 98 38
+32 2 646 64 60
www.citpa-europe.org
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Organization for Packaging and the Environment 
(EUROPEN)
Європейська Організація упаковки та 
навколишнього середовища
Le Royal Tervuren
Avenue de l'Armée 6
B-1040 Brussels
Belgium
+32 (0)2 736 3600
+32 (0)2 736 3521
www.europen-packaging.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

CCE INTERNATIONAL (раз на 2 роки)
Картон і гафрокартон
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.cce-international.com

CONVERFLEX (раз на 2 роки)
Упаковка , друк і конвертація
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.converflex.biz

CHIBI & CART (раз на рік)
Канцелярські товари, паперово-картонна 
продукція, вироби для школи та образотворчого 
мистецтва
Fiera Milano, Rho
Milan
Italy
www.homimilano.com 

DRUPA (раз на 4 роки)
Друк і папір
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.drupa.com

FORMEX (2 рази на рік)
Дизайн інтер'єру, подарунки, делікатеси, крафт, 
інтер'єрний текстиль, мода, папір, іграшки 
Stockholm International Fairs
Stockholm 
Sweden
www.formex.se

HEIMTEXTIL (раз на рік)
Підлога, вікна, декор стін, тканини  для меблів, 
ліжко, ванна  кімната,  кухонна білизна
Pragati Maidan
Frankfurt 
Germany
www.heimtextil-india.in.messefrankfurt.com

ICE EUROPE (раз на 2 роки)
Папір, плівка, фольга 
M,O,C,
Munich 
Germany
www.ice-x.com/

INTERNATIONAL PULP & PAPER WEEK (раз на 4 
роки)
Целюлозно-паперова промисловість
Stockholm International Fairs
Stockholm 
Sweden
www.pulppaperweek.com

INTERGRAFIKA (раз на 2 роки)
Поліграфія і папір
Zagreb Fair
Zagreb 
Croatia
www.zv.hr

MAQPAPER (раз на 2 роки)
Папір та картон 
Fira d'Igualada
Igualada 
Spain
www.firaigualada.org

MIAC (раз на рік)
Паперова промисловість 
Lucca Fiere
Lucca 
Italy
www.miac.info/

PAPERWORLD (раз на рік)
Офіс, канцтовари, школа, мистецтво і графіка
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt 
Germany
www.paperworld.messefrankfurt.com

REKLAMA / POLYGRAF (раз на рік)
Поліграфія, папір і технологія пакування
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.reklama-fair.cz
TISSUE WORLD (раз на рік)
М'яка гігієнічна серветка
MiCo - Milano Congressi
Milano
Spain
www.tissueworld.com
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Група 49.  
ДРУКОВАНА ПРОДУКЦІЯ, ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ АБО 
ІНША ПРОДУКЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ; 
РУКОПИСИ АБО МАШИНОПИСНІ ТЕКСТИ ТА ПЛАНИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
49.01 Друкованi книги, книжки, брошури, листівки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у 

виглядi окремих аркушiв

49.02 Газети, журнали та інші перiодичнi видання, iлюстрованi або неілюстровані, з вмiстом або без вмiсту ре-
кламних матерiалiв

49.03 Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячi 

49.04 Ноти, друкованi або рукописнi, оправлені або неоправлені, iлюстровані або неiлюстровані 

49.05 Карти географічні та гідрографічні або аналогічні карти всіх видів, включаючи атласи, настiннi карти, 
топографiчнi плани та глобуси, надруковані

49.06 
Плани та креслення для архiтектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або 
аналогiчних цілей, які є оригіналами, виконаними вiд руки; тексти рукописні; фоторепродукції на сенсибі-
лізованому паперi та копiї, виконанi за допомогою копiювального паперу, зазначених вище товарів

49.07  
Поштовi марки, гербові марки або аналогiчнi марки, непогашенi, поточного або нового випуску в державі, 
в якій вони мають або будуть мати визначену номінальну вартість; гербовий папiр; банкноти; чекові книж-
ки; акцiї, облiгацiї та аналогiчнi види цiнних паперів

49.08  Малюнки перебивнi (декалькоманії)

49.09  
Поштовi листівки (поштові картки) друкованi або iлюстрованi; друкованi листiвки з надрукованими ві-
таннями, оголошеннями або повiдомленнями, iлюстрованi або неiлюстрованi, з конвертами або без 
конвертiв, з прикрасами або без прикрас

49.10 Друкованi календарi рiзноманiтнi, включаючи вiдривнi

49.11 Iнша друкована продукція, включаючи друковані репродукцiї та фотографiї
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС друкованої продукції, періодичних видань або іншої 
продукції поліграфічної промисловості; рукописів або машинописних текстів та планів за період 2012-2014 ро-
ків склав €3,22 млн, зменшувався в середньому на -4% на рік.  Для ЄС це становило 0,10% від середньоарифме-
тичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 49 за згаданий період, що склало €3 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 49 (€ млн)

Частка Групи 49 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 49 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 49 (%)

4911  IНША ДРУКОВАНА ПРОДУКЦІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ДРУКОВАНІ РЕПРОДУКЦIЇ ТА ФОТОГРАФIЇ
4902  ГАЗЕТИ, ЖУРНАЛИ ТА ІНШІ ПЕРIОДИЧНI ВИДАННЯ, IЛЮСТРОВАНI АБО НЕІЛЮСТРОВАНІ, З ВМIСТОМ АБО БЕЗ 

ВМIСТУ РЕКЛАМНИХ МАТЕРIАЛIВ
4903  КНИЖКИ-МАЛЮНКИ, КНИГИ ДЛЯ МАЛЮВАННЯ АБО РОЗФАРБОВУВАННЯ, ДИТЯЧI
4907  ПОШТОВI МАРКИ, ГЕРБОВІ МАРКИ АБО АНАЛОГIЧНI МАРКИ, НЕПОГАШЕНI, ПОТОЧНОГО АБО НОВОГО ВИПУСКУ 

В ДЕРЖАВІ, В ЯКІЙ ВОНИ МАЮТЬ АБО БУДУТЬ МАТИ ВИЗНАЧЕНУ НОМІНАЛЬНУ ВАРТІСТЬ; ГЕРБОВИЙ ПАПIР; БАН-
КНОТИ; ЧЕКОВІ КНИЖКИ; АКЦIЇ, ОБЛIГАЦIЇ ТА АНАЛОГIЧНI ВИДИ ЦIННИХ ПАПЕРІВ

4901  ДРУКОВАНI КНИГИ, КНИЖКИ, БРОШУРИ, ЛИСТІВКИ ТА АНАЛОГIЧНI ДРУКОВАНI МАТЕРIАЛИ, ЗБРОШУРОВАНI АБО 
У ВИГЛЯДI ОКРЕМИХ АРКУШIВ
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CHAPTER 49: PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS OF PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, 

TYPESCRIPTS AND PLANS 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of printed books, newspapers, pictures and other products of printing industry; 
manuscripts, typescripts and plans between 2012 and 2014 amounted to €3,22mn, growing by an average of  ‐4% per 
annum over the period. This represents 0,10% of the EU’s €3bn average worldwide imports of these products over 
this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 49 (€ mn) Share of Chapter 49 in Ukraine’s Exports to EU (%) 
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FRANCE
11,31%

UNITED 
KINGDOM

11,06%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 18 видів продукції Групи 49  (на рівні 6 знаків), що склало  98,1% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 
Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

490290 Газети, журнали та інші перiодичнi видання, iлюстрованi або 
неілюстровані, з вмiстом або без вмiсту рекламних матеріа-
лів, інші

741 939 23,05%

491110 Матеріали рекламнi торгові, товарні каталоги тощо 504 972 15,69%
490300 Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовуван-

ня, дитячi
464 094 14,42%

490700 Поштовi марки, гербові марки або аналогiчнi марки, 
непогашенi, поточного або нового випуску в державі, в якій 
вони мають або будуть мати визначену номінальну вартість; 
гербовий папiр; банкноти; чекові книжки; акцiї, облiгацiї та 
аналогiчнi види цiнних паперів

428 004 13,29%

491199 Iнша друкована продукція, включаючи друковані 
репродукцiї та фотографiї

378 322 11,75%

490600 Плани та креслення для архiтектурних, інженерних, про-
мислових, комерційних, топографічних або аналогiчних 
цілей, які є оригіналами, виконаними вiд руки; тексти руко-
писні; фоторепродукції на сенсибілізованому паперi та копiї, 
виконанi за допомогою копiювального паперу, зазначених 
вище товарів

234 747 7,29%

490199 Друкованi книги, книжки, брошури, листівки та аналогiчнi 
друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих 
аркушів, інші

184 706 5,74%

491191 Репродукцiї, креслення та фотографiї 105 873 3,29%
490900 Поштовi листівки (поштові картки) друкованi або 

iлюстрованi; друкованi листiвки з надрукованими вітання-
ми, оголошеннями або повiдомленнями, iлюстрованi або 
неiлюстрованi, з конвертами або без конвертiв, з прикраса-
ми або без прикрас

63 837 1,98%

490110 Друкованi книги, книжки, брошури, листівки та аналогiчнi 
друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих 
аркушів, у виглядi окремих аркушiв, сфальцьованi або 
несфальцьованi

52 335 1,63%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 49 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

490110 Друкованi книги, книжки, брошури, листівки та аналогiчнi 
друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окре-
мих аркушів, у виглядi окремих аркушiв, сфальцьованi або 
несфальцьованi

Вільна 0 0%

490199 Друкованi книги, книжки, брошури, листівки та аналогiчнi 
друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих арку-
шів, інші

Вільна 0 0%

490290 Газети, журнали та інші перiодичнi видання, iлюстрованi або неілюстровані, з вмiстом або без вмiсту ре-
кламних матеріалів, інші

4902 90 10 -- Що видаються щотижня Вільна 0 0%
4902 90 30 -- Що видаються щомiсяця Вільна 0 0%
4902 90 90 -- Іншi Вільна 0 0%

490300 Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, 
дитячi

Вільна 0 0%

490600 Плани та креслення для архiтектурних, інженерних, промис-
лових, комерційних, топографічних або аналогiчних цілей, які 
є оригіналами, виконаними вiд руки; тексти рукописні; фото-
репродукції на сенсибілізованому паперi та копiї, виконанi за 
допомогою копiювального паперу, зазначених вище товарів

Вільна 0 0%

490700 Поштовi марки, гербові марки або аналогiчнi марки, непогашенi, поточного або нового випуску в державі, 
в якій вони мають або будуть мати визначену номінальну вартість; гербовий папiр; банкноти; чекові книж-
ки; акцiї, облiгацiї та аналогiчнi види цiнних паперів

4907 00 10 - Поштовi марки, гербові марки та аналогічні марки Вільна 0 0%
4907 00 30 - Банкноти Вільна 0 0%
4907 00 90 - Іншi Вільна 0 0%

490900 Поштовi листівки (поштові картки) друкованi або iлюстрованi; друкованi листiвки з надрукованими ві-
таннями, оголошеннями або повiдомленнями, iлюстрованi або неiлюстрованi, з конвертами або без 
конвертiв, з прикрасами або без прикрас:

4909 00 10 - Друкованi або iлюстрованi поштовi листiвки (поштові картки) Вільна 0 0%
4909 00 90 - Іншi Вільна 0 0%

491110 Матеріали рекламнi торгові, товарні каталоги тощо
4911 10 10 -- Товарні каталоги Вільна 0 0%
4911 10 90 -- Іншi Вільна 0 0%

491191 Репродукцiї, креслення та фотографiї Вільна 0 0%
491199 Iнша друкована продукція, включаючи друковані репродукцiї та 

фотографiї:
Вільна 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 49. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для 
матеріалів іншого походження, які набувають статусу 
товарів, що походять з певної країни 

4909 Поштові листівки (поштові картки) 
друковані або ілюстровані; друковані 
листівки з надрукованими вітаннями, 
оголошеннями або повідомленнями, 
ілюстровані або неілюстровані, з 
конвертами або без конвертів, з при-
красами або без прикрас 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім ін-
ших матеріалів заголовків 4909 і 4911 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Не застосовуються. 
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Newspaper Publishers’ Association 
(ENPA)
Європейська Асоціація видавців газет
Square du Bastion 1A, Bte 3
B-1050 Brussels
Belgium
32 2 551 0190
www.enpa.be

European Magazine Media Association (EMMA )
Європейська Асоціація журналів ЗМІ
Square du Bastion 1A
B-1050 Brussels,
 Belgium
+32 2 536 06 01
www.magazinemedia.eu 

 European Pressphoto Agency (EPA )
Європейська Агенсія прес-фото
Am Hauptbahnhof 16 
D-60329 Frankfurt
Germany
+49 69 244 321 800
www.epa.eu 

European and International Booksellers Federation   
(EIBF)
Європейська та Міжнародна Федерації 
книгопродавців Rue de la Science 10
B-1000 Brussels  
Belgium
+32 2 223 49 40
www.pik.org.pl 

Federation of European Publishers (FEP-FE)
Європейська Федерація видавців
31 rue Montoyer - Box 8
B - 1000 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 770 11 10
www.fep-fee.eu 

I&P Europe Imaging & Printing Association 
Європейська Асоціація поліграфія та томографія
Mainzer Landstraße 55
D-60329 Frankfurt am Main
Germany
+49 (0)69.2556-1410
www.ip-europe.com

World Association of Newspapers and \
News Publishers (WAN-IFRA )
Всесвітня Асоціація газет та видавців
96 bis rue Beaubourg
75003 Paris, 
France
+ 33.1.47428500
www.wan-ifra.org 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

3D PRINTSHOW LONDON (раз на рік)
3D-друк
The Old Truman Brewery
London 
UK - United Kingdom
www.3dprintshow.com

3D PRINTSHOW PARIS (раз на рік)
3D-друк
Carrousel du Louvre
Paris
France
www.3dprintshow.com

BOOK FAIR IN KRAKOW (раз на рік)
Видавництво
Targi w Krakowie
Kraków
Poland
www.targi.krakow.pl

C!PRINT (раз на рік)
Графічна індустрія
Eurexpo
Lyon 
France
www.salon-cprint.com

COPI’S (раз на рік)
Дизайн, фотографія, поліграфія, реклама,
Inter Expo Center
Sofia
Bulgaria
www.iec.bg

DRUCK + FORM (раз на рік)
Поліграфічна промисловість
Exhibition Centre Sinsheim
Sinsheim 
Germany
www.druckform-messe.de

DRUPA (раз на 4 роки)
Поліграфічна промисловість 
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.drupa.com

EMBAX - PRINT (раз на 2 роки)
Упаковка , друк і конвертація
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz 

EUROCOAT (раз на рік)
Фарба , друкарська фарба, лаки, клеїі .
Поліграфічна промисловість
Paris Expo Porte de Versailles 
Paris
France 
www.eurocoat-expo.com

FESPA (раз на 2 роки)
Широкоформатний друк
Exhibition Centre Cologne
Cologne 
Germany
www.fespa.com

FESTIVAL DE L’AFFICHE DE CHAUMONT (раз на рік)
Поліграфічна промисловість
Bureau du Festival de l’Affiche de Chaumont
Chaumont 
France 
www.cig-chaumont.com

FEIRA DO LIVRO DE BRAGA (раз на рік)
Поліграфічна промисловість. Книги. 
Braga Exhibition Centre
Braga
Portugal
www.peb.pt

FINNGRAF (раз на рік)
Поліграфічна промисловість
Jyväskylä Congress Centre
Jyväskylä 
Finland 
www.finngrafmessut.fi

GRAFITALIA (раз на 2 роки)
Поліграфічна промисловість
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy 
www.grafitalia.biz

GRAPHISPAG  (раз на 2 роки)
Поліграфічна промисловість
Fira de Barcelona - Recinto Gran Via
Barcelona 
Spain
www.graphispag.com
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GRAPHITEC (раз на 2 роки)
Дизайн, обробка, друк та поширення інформації
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.graphitec.com

INPRINT (раз на рік)
Поліграфічна промисловість 
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.inprintlive.com

PRINTCOM (раз на 2 роки)
Поліграфічна промисловість
International Fair Plovdiv
Plovdiv 
Bulgaria
www.fair.bg

LATVIAN BOOK FAIR (раз на рік)
Книги і публікації
Riga International Exhibition Centre
Riga
Latvia
www.rigaexpo.lv

LONDON BOOK FAIR (раз на рік)
Книжковий ярмарок
Olympia Exhibition Centre
Hammersmith Road
London 
UK - United Kingdom
www.olympia.co.uk 



Розділ XI:   
ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ

50 Шовк 
51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу
52 Бавовна
53 Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі
54 Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або 

штучних матеріалів
55 Синтетичні або штучні штапельні волокна
56 Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і 

вироби з них
57 Килими та інші текстильні покриття для підлоги
58 Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; гобелени; оздоблювальні 

матеріали; вишивка
59 Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного 

призначення 
60 Трикотажні полотна
61 Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
62 Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних
63 Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувались; 

ганчір’я
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Група 50.  
ШОВК

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
50.10 Кокони шовкопряда, придатнi для розмотування

50.02 Шовк-сирець (некручений)

50.03 Вiдходи шовкові (включаючи кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпу-
шені відходи)

50.04 Нитки шовкові (крiм пряжi з шовкових вiдходiв), не розфасовані для роздрiбної торгiвлi

50.05 Пряжа з шовкових вiдходiв, не розфасована для роздрiбної торгiвлi

50.06 Нитки шовкові та пряжа з шовкових вiдходiв, розфасованi для роздрiбної торгiвлi; кетгут з натурального 
шовку

50.07 Тканини з шовкових ниток або з шовкових вiдходiв
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС шовку за період 2012-2014 років склав €0,007 млн, змен-
шувався в середньому на -58% на рік.  Для ЄС це становило 0,002% від середньоарифметичного обсягу імпор-
ту (з усього світу) продукції Групи 50 за згаданий період, що склало €382 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 50(€ млн)

Частка Групи 50 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 50 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 50 (%)

5007  ТКАНИНИ З ШОВКОВИХ НИТОК АБО З ШОВКОВИХ ВIДХОДIВ

 

  77

CHAPTER 50: SILK 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of silk between 2012 and 2014 amounted to €0,007mn, growing by an average of  
‐58% per annum over the period. This represents 0,002% of the EU’s €382mn average worldwide imports of these 
products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 50 (€ mn) Share of Chapter 50 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 50 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 50 (%) 

   

5007 WOVEN FABRICS OF SILK OR OF SILK WASTE 
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ІНШІ
39,84%

72 
ЧОРНІ 
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22,69%

10 ЗЕРНОВІ
11,84%

26 РУДИ, 
ШЛАКИ 

ТА ЗОЛА
9,76%

27 ЕНЕРГЕТИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ…

8,75%

85 ЕЛЕКТРИЧНІ 
МАШИНИ…

7,13%

50 ШОВК
<0,00%

ІНШІ
<0,00%

5007 ТКАНИНИ З 
ШОВКОВИХ НИТОК…

100,00%
БЕЛЬГІЯ
57,08% ФРАНЦІЯ

28,32%

ІТАЛІЯ
14,18%

НІМЕЧЧИНА
0,42%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 1 вид продукції Групи 50  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

500720 Інші тканини, з вмiстом шовкових ниток або шовкових 
вiдходiв не менш як 85 мас.%, крiм шовкових гребене-
вих пачосів

6 905 100,0%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 50 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

500720 Іншi тканини, з вмiстом шовкових ниток або шовкових вiдходiв не менш як 85 мас.%, крiм шовкових гребе-
невих пачосів

5007 20 11 --- Невибiлені (сурові), миті або вибiлені 6,9% 0 0%
5007 20 19 --- Іншi 6,9% 0 0%
5007 20 21 --- Полотняного переплетення, невибiлені та які не піддавались 

подальшій обробці, крім миття
5,3% 0 0%

5007 20  31 ---- Полотняного переплетення 7,5% 0 0%
5007 20 39 ---- Іншi 7,5% 0 0%
5007 20 41 --- Прозорі тканини (ажурного переплетення) 7,2% 0 0%
5007 20 51 ---- Невибiлені (сурові), миті або вибiлені 7,2% 0 0%
5007 20 59 ---- Пофарбованi 7,2% 0 0%

5007 20 61 ----- Завширшки понад 57 см, але не бiльш як 75 см 7,2% 0 0%
5007 20 69 ----- Іншi 7,2% 0 0%
5007 20 71 ---- Вибивнi 7,2% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 50. 
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Код 
виду 
продук-
ції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого 
походження, які набувають статусу товарів, що походять з певної країни 

5007 Плетена тканина з бавовни 
або її відходів: 
- у поєднанні з гумовими 
жилами 
- Інші 

Виробництво з однониткової пряжі
Вироблено з: 
- пряжі з волокон кокосових горіхів, 
- натуральних волокнин, 
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядін-
ня, 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи 
- паперу 
або 
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки 
чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова 
стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, 
перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення 
основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 
% ціни товару від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 50 : Шовк, при екс-
порті в Європейський Союз.48

1. Маркування текстильних виробів

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

48  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація Текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org

European Apparel and Textile (EURATEX )
Європейська Конфедерація одяг у та текстилю
Confederation 24, 
rue Montoyer; Bte. 10 
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83 - 285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AEF PRO PARIS (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Grande Halle de la Villette
Paris 
France
www.aefproparis.com

BALTIC FASHION & TEXTILE - RIGA (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловості
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.baltictextile.eu

BALTIC FASHION & TEXTILE - VILNIUS (раз на рік)
Текстильна та шкірна промисловість 
Litexpo 
Vilnius 
Lithuania
www.baltictextile.eu

FAST TEXTILE (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Ptak Expo centre
Lodz 
Poland
www.ptakexpo.com

FATEX (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Paris Expo Porte de Versailles
Poznan Congress Center
Paris
France
www.homedecor.pl

INDIGO BRUXELLES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.indigo-salon.com

INNATEX (2 рази на рік)
Натуральні і органічні тканини
Ardek Center Rhein Main
Hofheim
Germany
www.innatex.muveo.de

ITMA (раз на 4 роки)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.itma.com

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MODA IN TESSUTO & ACCESSORI  (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Palais des Festivals de Cannes
Milan 
Italy
www.maredimoda.com

MILANO UNICA (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano City 
Milan 
Italy
www.milanounica.it

MUNICH FABRIC START (2 рази на рік)
Тканини 
M,O,C, 
Munich 
Germany
www.munichfabricstart.de

NANOITALTEX (раз на 2 роки)
Текстильна промисловість 
Grand Hotel Villa Torretta
Milan 
Italy
www.nanoitaltex.org
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PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr

PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu

PITTI IMMAGINE FILATI (2 рази на рік)
Пряжа
Stazione Leopolda 
Florence 
Italy
www.pittimmagine.com 

POUR L'AMOUR DU FIL (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France    
www.pourlamourdufil.com

PROPOSTE (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Spazio Villa Erba
Cernobbio 
Italy
www.propostefair.it

SOFAB (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland 
www.mtp.pl

STOFFEN SPEKTAKEL HASSELT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Grenslandhallen
Hasselt 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL METZ (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MONS (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mons-Expo
Mons 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL KERKRADE (раз на рік)
Текстиль і тканини 
Kerkrade
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL ZWOLLE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Markt Kerkrade
Zwolle 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MULHOUSE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mulhouse - Parc des Expositions
Mulhouse 
France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GENT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Flanders Expo
Ghent
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GOES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Zeelandhallen
Goes 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

TISSU PREMIER COLLECTIONS (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.tissu-premier.com

THE LONDON TEXTILE FAIR (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Business Design Centre Islington
London 
UK - United Kingdom
www.thelondontextilefair.co.uk
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TEXWORLD (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Parc des expositions du Bourget
Paris
France
www.texworld.fr.messefrankfurt.com

TV - TEXTILVEREDELUNG + PROMOTION (раз на 2 
роки)
Текстильна промисловість 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.tecstyle-visions.com

TEXCARE INTERNATIONAL FRANKFURT (раз на 4 
роки)
Текстильна промисловість 
Shanghai New International Expo Centre
Frankfurt 
Germany
www.texcare-asia.hk.messefrankfurt.com
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Група 51.  
ВОВНА, ТОНКИЙ ТА ГРУБИЙ ВОЛОС ТВАРИН; ПРЯЖА 
І ТКАНИНИ З КІНСЬКОГО ВОЛОСУ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
51.01 Вовна, не пiддана кардо- або гребенечесанню

51.02 Волос тварин, тонкий чи грубий, не пiдданий кардо або гребенечесанню

51.03 Вiдходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи вiдходи вiд прядiння, за винятком роз-
скубаної сировини

51.04 Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин

51.05 Вовна та тонкий чи грубий волос тварин, кардо- або гребенечесані (включаючи гребенечесану вовну, у 
відрізках)

51.06 Пряжа з вовни кардочесаної, не розфасована для роздрiбної торгiвлi

51.07 Пряжа з вовни гребенечесаної, не розфасована для роздрiбної торгiвлi

51.08 Пряжа з тонкого волосу тварин кардо- чи гребенечесаного, не розфасована для роздрiбної торгiвлi

51.09 Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, розфасована для роздрiбної торгiвлi

51.10 Пряжа з грубого волосу тварин чи кiнського волосу (включаючи позументнi нитки з кiнського волосу), 
розфасована або не розфасована для роздрiбної торгiвлi

51.11 Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу тварин

51.12 Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин

51.13 Тканини з грубого волосу тварин чи кiнського волосу 
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС вовна, тонкого та грубого волосся тварин; пряжі і тка-
нин з кінського волосу за період 2012-2014 років склав €0,9 млн, зменшувався в середньому на -3,8% на рік.  Для 
ЄС це становило 0,06% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 51 за згада-
ний період, що склало €1,5 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 51 (€ млн)

Частка Групи 51 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 51 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 51 (%)

5111  ТКАНИНИ З КАРДОЧЕСАНОЇ ВОВНИ ЧИ КАРДОЧЕСАНОГО ТОНКОГО ВОЛОСУ ТВАРИН
5105  ВОВНА ТА ТОНКИЙ ЧИ ГРУБИЙ ВОЛОС ТВАРИН, КАРДО- АБО ГРЕБЕНЕЧЕСАНІ (ВКЛЮЧАЮЧИ ГРЕБЕНЕЧЕСАНУ ВОВ-

НУ, У ВІДРІЗКАХ)
5112  ТКАНИНИ З ГРЕБЕНЕЧЕСАНОЇ ВОВНИ ЧИ ГРЕБЕНЕЧЕСАНОГО ТОНКОГО ВОЛОСУ ТВАРИН
5101  ВОВНА, НЕ ПIДДАНА КАРДО- АБО ГРЕБЕНЕЧЕСАННЮ
5107  ПРЯЖА БАВОВНЯНА (КРIМ ШВЕЙНИХ НИТОК), РОЗФАСОВАНА ДЛЯ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI
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CHAPTER 51: WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR; 
HORSEHAIR YARN AND WOVEN FABRIC 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric between 
2012 and 2014 amounted to €0,9mn, growing by an average of  ‐3,8% per annum over the period. This represents 
0,06% of the EU’s €1,5bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 51 (€ mn) Share of Chapter 51 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 51 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 51 (%) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 19 видів продукції Групи 51  (на рівні 6 знаків), що склало  99,2% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

511130 Іншi, змiшанi тканини з доданням головним чином або ви-
нятково синтетичних чи штучних штапельних волокон

556 776 62,9%

510510 Вовна кардочесана 115 152 13,0%
511211 Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонко-

го волосу тварин з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 
г/м2

69 863 7,9%

511119 Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого 
волосу тварин, інші

53 934 6,1%

510121 Вовна стрижена 35 936 4,1%
511220 Іншi, змiшанi тканини з доданням головним чином або ви-

нятково синтетичних чи штучних ниток
27 438 3,1%

511230 Іншi, змiшанi тканини з доданням головним чином або ви-
нятково синтетичних чи штучних штапельних волокон

7 529 0,9%

511219 Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонко-
го волосу тварин 

5 946 0,7%

510910 Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, розфасована для 
роздрiбної торгiвлi з вмiстом вовни або тонкого волосу тва-
рин 85 мас. % або бiльше

3 339 0,4%

510720 Пряжа з вовни гребенечесаної, не розфасована для 
роздрiбної торгiвлi з  вмiстом вовни менш як 85 мас.%

2 318 0,3%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 51 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Пере-
хідний 
період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

510121 Вовна стрижена Вільна 0 0%
510510 Вовна кардочесана 2% 0 0%
510720 Пряжа з вовни гребенечесаної, не розфасована для роздрiбної торгiвлi з  вмiстом вовни менш як 85 мас.%

5107 20 10 --- Невибiлена (сурова) 4% 0 0%
5107 20 30 --- Інша 4% 0 0%
5107 20 51 ---- Невибiлена (сурова) 4% 0 0%
5107 20 59 ---- Інша 4% 0 0%
5107 20 91 ---- Невибiлена (сурова) 4% 0 0%
5107 20 99 ---- Інша 4% 0 0%

510910 Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, розфасована для роздрiбної торгiвлi з вмiстом вовни або тонко-
го волосу тварин 85 мас. % або бiльше

5109 10 10 -- У клубках, мотках або пасмах масою понад 125 г, але не більш як 
500 г

3,8% 0 0%

5109 10 90 -- Інша 5% 0 0%
511119 Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу тварин, інші

5111 19 10 --- З поверхневою щiльнiстю понад 300 г/м2, але не бiльш як 450 г/ м2 8% 0 0%
5111 19 90 --- З поверхневою щiльнiстю понад 450 г/м2 8% 0 0%

511130 Іншi, змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних штапельних во-
локон

5111 30 10 -- З поверхневою щільністю не більш як 300 г/м2 8% 0 0%
5111 30 30 -- З поверхневою щільністю понад 300 г/м2, але не більш як 450 г/ м2 8% 0 0%
5111 30 90 -- З поверхневою щільністю понад 450 г/м2 8% 0 0%

511211 Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого воло-
су тварин з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2

8% 0 0%

511219 Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин 
5112 19 10 --- З поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, але не бiльш як 375 г/м2 8% 0 0%
5112 19 90 --- З поверхневою щiльнiстю понад 375 г/м2 8% 0 0%

511220 Іншi, змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково 
синтетичних чи штучних ниток

8% 0 0%

511230 Іншi, змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних штапельних во-
локон

5112 30 10 -- З поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 8% 0 0%
5112 30 30 -- З поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, але не бiльш як 375 г/м2 8% 0 0%

5112 30 90 -- З поверхневою щiльнiстю понад 375 г/м2 8% 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 51. 

Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для мате-
ріалів іншого походження, які набувають статусу товарів, 
що походять з певної країни 

5106 - 5110 Пряжа з вовни, тонкого чи грубого волосу 
тварин або кінського волосу 

Вироблено з :
- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та під-
готовленою до прядіння, 
- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до 
прядіння, 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи 
- паперових матеріалів 

5111 - 5113 Тканини з вовни, тонкого чи грубого воло-
су тварин або кінського волосу: 

- у поєднанні з гумовими жилами 

інші

Виробництво з однониткової пряжі
Вироблено:
пряжі з волокон кокосових горіхів, 
- натуральних волокнин, 
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготов-
лене до прядіння, 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи 
- паперу 
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями 
з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілю-
вання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, калан-
дрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне 
апретування, декатирування, просочення, штопання та очи-
щення основи), якщо вартість використаної тканини до наби-
вання не перевищує 47,5% ціни товару від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 51 : Вовна, тонкий 
та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу, при експорті в Європейський Союз.49

1. Контроль за продуктами тваринного походження, не призначеними для людського споживання

2. Маркування текстильних виробів

3. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

4. CІTES - Захист загрожених видів

1. Контроль за продуктами тваринного походження, не призначеними для 
людського споживання
Імпорт в ЄС продуктів тваринного походження, не призначених для людського споживання, підлягає загаль-
ним вимогам щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаним гарантувати високий рівень здоров’я і без-
пеки вздовж харчового і кормового ланцюгів і запобігти поширенню інфекційних хвороб, небезпечних для лю-
дей чи худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, застосовні до цих продуктів, такі:

Отож ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленого підприємства третьої кра-
їни, включеної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарни-
ми сертифікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції відповідної дер-
жави-члена. 

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань. 

Законодавство

health rules as regards anіmal by-products and derіved products not іntended for human consumptіon and 
repealіng Regulatіon (EC) No 1774/2002 (OJ L-300 14/11/2009) (CELEX 32009R1069)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

regards organіc fertіlіsers and soіl іmprovers  other  than  manure  and  amendіng  that  Regulatіon (OJ L-29 
02/02/2006) (CELEX 32006R0181)

Regulatіon (EC) No 1774/2002 of the European Parlіament and of the Councіl as regards іmport from certaіn 
thіrd countrіes of photographіc gelatіne (OJ L-151 30/04/2004) (CELEX 32004D0407)

49  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 
products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

between feed materіals, feed addіtіves, bіocіdal products and veterіnary medіcіnal products (OJ L-11 
15/01/2011)

іn anіmal feed (OJ L-140 30/05/2002) (CELEX 32002L0032)

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767)

іntended for pet anіmals and labelled іn accordance wіth Dіrectіve 79/373/EEC may be placed on the market 
untіl 31 August 2011. After that date, іt may remaіn on the market untіl stocks are exhausted.

17/06/2011) (CELEX 32011R0575)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L-62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила ринкування кормів та використання деяких продуктів як добавок у годуванні тварин

for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831)

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230)

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
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Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)

2. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)
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3. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

4. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
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Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Apparel and Textile Confederation 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація Текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org

International Wool Textile Organisation (IWTO)
Міжнародна Організація вовняного текстилю
Rue de l'Industrie 4
1000 Brussels
Belgium
+32 2 505 40 10
+32 2 503 47 85
www.iwto.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AEF PRO PARIS (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Grande Halle de la Villette
Paris 
France
www.aefproparis.com

BALTIC FASHION & TEXTILE - RIGA (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловості
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.baltictextile.eu

BALTIC FASHION & TEXTILE - VILNIUS (раз на рік)
Текстильна та шкірна промисловість 
Litexpo 
Vilnius 
Lithuania
www.baltictextile.eu

FAST TEXTILE (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Ptak Expo centre
Lodz 
Poland
www.ptakexpo.com

FATEX (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Paris Expo Porte de Versailles
Poznan Congress Center
Paris
France
www.homedecor.pl

INDIGO BRUXELLES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.indigo-salon.com

INNATEX (2 рази на рік)
Натуральні і органічні тканини
Ardek Center Rhein Main
Hofheim
Germany
www.innatex.muveo.de

ITMA (раз на 4 роки)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.itma.com

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MODA IN TESSUTO & ACCESSORI  (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Palais des Festivals de Cannes
Milan 
Italy
www.maredimoda.com

MILANO UNICA (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano City 
Milan 
Italy
www.milanounica.it

MUNICH FABRIC START (2 рази на рік)
Тканини 
M,O,C, 
Munich 
Germany
www.munichfabricstart.de

NANOITALTEX (раз на 2 роки)
Текстильна промисловість 
Grand Hotel Villa Torretta
Milan 
Italy
www.nanoitaltex.org

PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr
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PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu

PITTI IMMAGINE FILATI (2 рази на рік)
Пряжа
Stazione Leopolda 
Florence 
Italy
www.pittimmagine.com 

POUR L’AMOUR DU FIL (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France    
www.pourlamourdufil.com

PROPOSTE (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Spazio Villa Erba
Cernobbio 
Italy
www.propostefair.it

SOFAB (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland 
www.mtp.pl

STOFFEN SPEKTAKEL HASSELT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Grenslandhallen
Hasselt 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL METZ (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MONS (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mons-Expo
Mons 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL KERKRADE (раз на рік)
Текстиль і тканини 
Kerkrade
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL ZWOLLE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Markt Kerkrade
Zwolle 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MULHOUSE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mulhouse - Parc des Expositions
Mulhouse 
France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GENT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Flanders Expo
Ghent
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GOES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Zeelandhallen
Goes 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

TISSU PREMIER COLLECTIONS (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.tissu-premier.com

THE LONDON TEXTILE FAIR (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Business Design Centre Islington
London 
UK - United Kingdom
www.thelondontextilefair.co.uk

TEXWORLD (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Parc des expositions du Bourget
Paris
France
www.texworld.fr.messefrankfurt.com
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TV - TEXTILVEREDELUNG + PROMOTION (раз на 2 
роки)
Текстильна промисловість 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.tecstyle-visions.com

TEXCARE INTERNATIONAL FRANKFURT (раз на 4 
роки)
Текстильна промисловість 
Shanghai New International Expo Centre
Frankfurt 
Germany

www.texcare-asia.hk.messefrankfurt.com
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Група 52.  
БАВОВНА

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
52.01 Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню

52.02 Вiдходи бавовни (включаючи вiдходи вiд прядiння або розщипана сировина)

52.03 Бавовна, піддана кардо- чи гребенечесанню 

52.04 Нитки бавовнянi швейнi, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi

52.05 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, не розфасованi для 
роздрiбної торгiвлi

52.06 Пряжа бавовняна (крiм ниток для шиття), з вмiстом бавовни менш як 85 мас.%, не розфасована для 
роздрiбної торгiвлi

52.07 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), розфасована для роздрiбної торгiвлi

52.08 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2

52.09 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2

52.10 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 мас.%  змішані головним чином або винятково з синте-
тичними чи штучними волокнами, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2

52.11 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 мас.% змiшані головним чином або винятково з синте-
тичними чи штучними волокнами, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2

52.12 Іншi тканини бавовнянi
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС бавовни за період 2012-2014 років склав €0,44 млн, 
зменшувався в середньому на -10% на рік.  Для ЄС це становило 0,01% від середньоарифметичного обсягу ім-
порту (з усього світу) продукції Групи 52 за згаданий період, що склало €2,1 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 52 (€ млн)

Частка Групи 52 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 52 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 52 (%)

5209  ТКАНИНИ БАВОВНЯНI, З ВМIСТОМ БАВОВНИ 85 МАС.% АБО БIЛЬШЕ, З ПОВЕРХНЕВОЮ ЩIЛЬНIСТЮ ПОНАД  
200 Г/М2

5208  ТКАНИНИ БАВОВНЯНI, З ВМIСТОМ БАВОВНИ 85 МАС.% АБО БІЛЬШЕ, З ПОВЕРХНЕВОЮ ЩIЛЬНIСТЮ НЕ БIЛЬШ ЯК 
200 Г/М2

5201  БАВОВНА, НЕ ПІДДАНА КАРДО- ТА ГРЕБЕНЕЧЕСАННЮ
5210  ТКАНИНИ БАВОВНЯНI, З ВМIСТОМ БАВОВНИ МЕНШ ЯК 85 МАС.%  ЗМІШАНІ ГОЛОВНИМ ЧИНОМ АБО ВИНЯТКОВО 

З СИНТЕТИЧНИМИ ЧИ ШТУЧНИМИ ВОЛОКНАМИ, З ПОВЕРХНЕВОЮ ЩIЛЬНIСТЮ НЕ БIЛЬШ ЯК 200 Г/М2

5202  ВIДХОДИ БАВОВНИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВIДХОДИ ВIД ПРЯДIННЯ АБО РОЗЩИПАНА СИРОВИНА)
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CHAPTER 52: COTTON 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of cotton between 2012 and 2014 amounted to €0,44mn, growing by an average 
of  ‐10% per annum over the period. This represents 0,01% of the EU’s €2,1bn average worldwide imports of these 
products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 52 (€ mn) Share of Chapter 52 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 52 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 52 (%) 

   

5 0  WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING >= 85% COTTON BY WEIGHT AND WEIGHING > 200 G/M² 
5 0  WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING >= 85% COTTON BY WEIGHT AND WEIGHING <= 200 G/M² 
5 0  COTTON, NEITHER CARDED NOR COMBED 
5 0 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING PREDOMINANTLY, BUT < 85% COTTON BY WEIGHT, MIXED PRINCIPALLY OR SOLELY WITH MAN MADE FIBRES AND 
WEIGHING <= 200 G/M² 
5 0  COTTON WASTE, INCL. YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 61 вид продукції Групи 52  (на рівні 6 знаків), що склало  71,4% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код виду про-
дукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

520100 Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню: 71 316 16,38%
520939 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або 

бiльше, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2
65 958 15,15%

520932 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або 
бiльше, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2,  

, саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, 
включаючи зворотну (збиту) саржу

29 851 6,86%

521039 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 
мас.%  змішані головним чином або винятково з син-
тетичними чи штучними волокнами, з поверхневою 
щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2

27 361 6,28%

520929 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або 
бiльше, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2

24 807 5,70%

520832 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або 
більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 
г/м2, полотняного переплетення, з поверхневою 
щiльнiстю понад 100 г/м2

20 188 4,64%

520819 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або 
більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2

18 885 4,34%

520839 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або 
більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2

18 562 4,26%

520812 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або 
більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 
г/м2  , полотняного переплетення, з поверхневою 
щiльнiстю понад 100 г/м2

17 057 3,92%

520931 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або 
бiльше, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, по-
лотняного переплетення

16 779 3,85%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 52 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

520100 Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню
5201 00 10 - Гiгроскопiчна або вибiлена Вільна 0 0%
5201 00 90 - Інша Вільна 0 0%

520812 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2  , 
полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2

5208 12 16 ---- Не бiльш як 165 см 8% 0 0%
5208 12 19 ---- Понад 165 см 8% 0 0%
5208 12 96 ---- Не бiльш як 165 см 8% 0 0%
5208 12 99 ---- Понад 165 см 8% 0 0%

520819 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або більше, з поверх-
невою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2

8% 0 0%

520832 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2, 
полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2

5208 32 16 ---- Не бiльш як 165 см 8% 0 0%
5208 32 19 ---- Понад 165 см 8% 0 0%
5208 32 96 ---- Не бiльш як 165 см 8% 0 0%
5208 32 99 ---- понад 165 см 8% 0 0%

520839 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або більше, з поверх-
невою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2

8% 0 0%

520929 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, з поверх-
невою щiльнiстю понад 200 г/м2

8% 0 0%

520931 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, з поверх-
невою щiльнiстю понад 200 г/м2, полотняного переплетення

8% 0 0%

520932 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, з поверх-
невою щiльнiстю понад 200 г/м2,  

, саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зво-
ротну (збиту) саржу

8% 0 0%

520939 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, з поверх-
невою щiльнiстю понад 200 г/м2

8% 0 0%

521039 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 мас.%  змішані го-
ловним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокна-
ми, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2

8% 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 52. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матері-
алів іншого походження, які набувають статусу товарів, що 
походять з певної країни 

5208 - 5212 Плетена тканина з бавовни: 

- у поєднанні з гумовими 
жилами 

- Інші 

Виробництво з однониткової пряжі
Вироблено з: 
- пряжі з волокон кокосових горіхів, 
- натуральних волокнин, 
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовле-
не до прядіння, 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи 
- паперу 
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з 
підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, 
мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, 
обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, 
декатирування, просочення, штопання та очищення основи), 
якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 
47,5 % ціни товару від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 52 : Бавовна, при 
експорті в Європейський Союз.50

1. Контроль за здоров’ям рослин

2. Маркування текстильних виробів

3. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

1. Контроль за здоров’ям рослин
Імпорт в ЄС рослин і рослинних продуктів, а також будь-яких інших матеріалів, які можуть слугувати притулком 
для шкідників рослин, може бути підданий таким захисним заходам:

1. Заборона імпорту;

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат на реекспорт;

3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин;

4. Реєстр імпортерів;

5. Попереднє сповіщення про імпорт.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Рослини та рослинні продукти, а також будь-які інші матеріали, які можуть слугувати прихистом для шкідників рослин 
(наприклад, дерев’яні вироби і контейнери, ґрунт та інші), можуть бути піддані таким захисним заходам, як визначено 
в директиві – Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029):

1. Заборона імпорту. Держави-члени повинні заборонити ввезення на свою територію:
Деяких особливо небезпечних шкідливих організмів, перелічених у частині А Додатку І до директиви – Councіl 
Dіrectіve 2000/29/EC.

-
вими організмами, переліченими в цій частині Додатку до директиви.

-
даних у цій частині Додатку до директиви.

спеціальним вимогам, зазначеним у цій частині Додатку до директиви.
Стосовно дерев’яної тари, положення директиви – 2004/102 / EC (OJ L-309 06/10/2004) (CELEX 32004L0102) – встанов-
люють, що дерев’яна упаковка будь-якого типу (контейнери, ящики, коробки, бочки, піддони, блоки піддонів та інші 
завантажувальні щити, обичайки та інші) повинна зазнати однієї з затверджених обробок, зазначених в Додатку І до 
Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних заходів № 15, мати відповідне маркування, як зазначено в Додатку 
ІІ, і виготовлятися з деревини без кори.
Рішення комісії, Commіssіon Decіsіon 2005/51/EC (OJ L-21 25/01/05) (CELEX 32005D0051), дозволяє державам-членам 
скасувати вищезгадані заборони, зазначені в пункті 14 частини А Додатку ІІІ і пункті 34, розділу І частини А, Додатку ІV 
для ґрунту походженням з деяких третіх країн, призначеного до обробки в спеціальних печах для спалювання небез-
печних відходів, за певних умов, передбачених у додатку до цього рішення.
Деякі райони ЄС, вільні від шкідників рослин, наявних деінде в ЄС, були визначені як «захищені зони» і до них можуть 
застосовувати спеціальні заборони і вимоги, щоб запобігти поширенню шкідливих організмів конкретних культур 
(Annex І Part B; Annex ІІ Part B; Annex ІІІ Part B and Annex ІV Part B to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC) .

2. Фітосанітарний сертифікат і / або фітосанітарний сертифікат для реекспорту: імпорт рослин і рослинних продук-
тів, перелічених в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинен супроводжуватися або 
офіційним «фітосанітарним сертифікатом» або «фітосанітарним сертифікатом на реекспорт» (якщо вантаж після 
відправлення з третьої країни, зберігається, перепаковується або розпаковується в іншій країні за межами ЄС).

50  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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3. Митна інспекція та перевірки здоров’я рослин: на додачу до вищезгаданих сертифікатів, рослини та рослинні 
продукти, перелічені в частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, відколи вони ввезені в ЄС, 
час від часу підлягають митному контролю та нагляду з боку відповідальних державних установ. Це можуть бути:

або позначок
-

явлені в документах, та

дерев’яні пакувальні матеріали, якщо є, відповідають специфічним вимогам та фітосанітарним заходам, зазна-
ченим в директиві, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, і можуть імпортуватися в ЄС.

Перевірки слід проводити в пункті в’їзду в ЄС на посту прикордонної інспекції відповідної держави-члена. Проте, 
перевірки ідентифікації та стану здоров’я рослин можуть здійснюватися на місці призначення за умови виконання 
специфічних зобов’язань і наявності документів стосовно перевезення рослин і рослинних продуктів, визначених 
для кожного конкретного випадку.

4. Реєстр імпортерів: Імпортери, хоч виробники, хоч ні, рослин, рослинних продуктів та інших продуктів, перелі-
чених у частині В Додатку V до директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, повинні фігурувати в офіційному реєстрі 
відповідної держави-члена під офіційним реєстраційним номером.

5. Попереднє сповіщення про імпорт: держави-члени можуть вимагати від адміністрації аеропорту, порту, імпорте-
рів або операторів, щоб вони, довідавшись про близьке прибуття вантажу рослин, рослинних продуктів та інших 
продуктів, завчасно сповіщали про це митні органи та офіційні органи влади в пункті в’їзду.

На додачу до і не всупереч положенням директиви, Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, рослини, рослинні продукти та будь-
які інші матеріали, здатні слугувати притулком для шкідників рослин, можуть підлягати надзвичайним заходам.

-
нізмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів через кордони ЄС. Ці заходи втілюють Міжнарод-
ну конвенцію про захист рослин, сторонами якої стали держави-члени ЄС, і яка встановлює обов’язкові 
правила і процедури контролю, щоб забезпечити ефективні спільні дії на захист сільськогосподарських 
і лісових ресурсів країн.

інспектувати вирощувані культури, повідомляти про шкідників і контролювати їх. Повний перелік націо-
нальних організацій захисту рослин можна знайти на офіційному сайті Конвенції (http://www.іppc.іnt).

Законодавство

effectіve actіon to prevent the spread and іntroductіon of pests of plants and plant products, and to promote 
approprіate measures for theіr control (https://www.іppc.іnt/ІPP/En/default.jsp)

harmful to plants or plant products and agaіnst theіr spread wіthіn the EU (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 
32000L0029)

products or other objects, lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC, whіch may be carrіed out 
at a place other than the poіnt of entry іnto the Communіty or at a place close by and specіfyіng the condіtіons 
related to these checks (OJ L-313 12/10/2004) (CELEX 32004L0103)

or phytosanіtary certіfіcates for re-export accompanyіng plants, plant products or other objects from thіrd 
countrіes and lіsted іn Councіl Dіrectіve 2000/29/EC (OJ L-319 20/10/2004) (CELEX 32004L0105)

health checks іn the Communіty, at іnspectіon posts other than those at the place of destіnatіon, of plants, 
plant products or other objects comіng from thіrd countrіes (OJ L-126 28/04/1998) (CELEX 31998L0022)

іmporters of plants, plant products or other objects are subject and establіshіng detaіls for theіr regіstratіon 
(OJ L-344 26/11/1992) (CELEX 31992L0090)
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evіdence requіred and the crіterіa for the type and level of the reductіon of the plant health checks of certaіn 
plants, plant products or other objects lіsted іn Part B of Annex V to Councіl Dіrectіve 2000/29/ EC (OJ L-313 
12/10/2004) (CELEX 32004R1756)

for derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of the іmportatіon of soіl 
contamіnated by pestіcіdes or persіstent organіc pollutants for decontamіnatіon purposes (OJ L- 21 25/01/2005) 
(CELEX 32005D0051)

organіsms, plants, plant products and other objects lіsted іn Annexes І to V to Councіl Dіrectіve 2000/29/EC 
may be іntroduced іnto or moved wіthіn the Communіty or certaіn protected zones thereof, for trіal or scіentіfіc 
purposes and for work on varіetal selectіons (OJ L-158 18/06/2008) (CELEX 32008L0061)

derogatіons from certaіn provіsіons of Councіl Dіrectіve 2000/29/EC іn respect of potatoes, other than potatoes 
іntended for plantіng, orіgіnatіng іn the regіons of Akkar and Bekaa of Lebanon (OJ L-205 01/08/2013) (CELEX 
32013D0413)

plant health rіsks іn the Communіty (OJ L-193 22/07/2008) (CELEX 32008R0690)

 

2. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).
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Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

 3. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Apparel and Textile Confederation 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація Текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AEF PRO PARIS (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Grande Halle de la Villette
Paris 
France
www.aefproparis.com

BALTIC FASHION & TEXTILE - RIGA (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловості
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.baltictextile.eu

BALTIC FASHION & TEXTILE - VILNIUS (раз на рік)
Текстильна та шкірна промисловість 
Litexpo 
Vilnius 
Lithuania
www.baltictextile.eu

FAST TEXTILE (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Ptak Expo centre
Lodz 
Poland
www.ptakexpo.com

FATEX (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Paris Expo Porte de Versailles
Poznan Congress Center
Paris
France
www.homedecor.pl

INDIGO BRUXELLES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.indigo-salon.com

INNATEX (2 рази на рік)
Натуральні і органічні тканини
Ardek Center Rhein Main
Hofheim
Germany
www.innatex.muveo.de

ITMA (раз на 4 роки)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.itma.com

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MODA IN TESSUTO & ACCESSORI  (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Palais des Festivals de Cannes
Milan 
Italy
www.maredimoda.com

MILANO UNICA (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano City 
Milan 
Italy
www.milanounica.it

MUNICH FABRIC START (2 рази на рік)
Тканини 
M,O,C, 
Munich 
Germany
www.munichfabricstart.de

NANOITALTEX (раз на 2 роки)
Текстильна промисловість 
Grand Hotel Villa Torretta
Milan 
Italy
www.nanoitaltex.org
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PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr

PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu

PITTI IMMAGINE FILATI (2 рази на рік)
Пряжа
Stazione Leopolda 
Florence 
Italy
www.pittimmagine.com 

POUR L'AMOUR DU FIL (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France    
www.pourlamourdufil.com

PROPOSTE (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Spazio Villa Erba
Cernobbio 
Italy
www.propostefair.it

SOFAB (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland 
www.mtp.pl

STOFFEN SPEKTAKEL HASSELT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Grenslandhallen
Hasselt 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL METZ (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MONS (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mons-Expo
Mons 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL KERKRADE (раз на рік)
Текстиль і тканини 
Kerkrade
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL ZWOLLE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Markt Kerkrade
Zwolle 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MULHOUSE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mulhouse - Parc des Expositions
Mulhouse 
France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GENT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Flanders Expo
Ghent
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GOES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Zeelandhallen
Goes 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

TISSU PREMIER COLLECTIONS (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.tissu-premier.com

THE LONDON TEXTILE FAIR (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Business Design Centre Islington
London 
UK - United Kingdom
www.thelondontextilefair.co.uk
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TEXWORLD (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Parc des expositions du Bourget
Paris
France
www.texworld.fr.messefrankfurt.com

TV - TEXTILVEREDELUNG + PROMOTION (раз на 2 
роки)
Текстильна промисловість 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.tecstyle-visions.com

TEXCARE INTERNATIONAL FRANKFURT (раз на 4 
роки)
Текстильна промисловість 
Shanghai New International Expo Centre
Frankfurt 
Germany
www.texcare-asia.hk.messefrankfurt.com
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Група 53.  
ІНШІ РОСЛИННІ ТЕКСТИЛЬНІ ВОЛОКНА; ПРЯЖА 
З ПАПЕРУ І ТКАНИНИ З ПАПЕРОВОЇ ПРЯЖІ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
53.01 Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та вiдходи льону (включаючи 

прядильнi вiдходи та обтіпану сировину)

53.02 Волокно конопляне (Сannabis sativa L.), необроблене або оброблене, але непрядене; пачоси та вiдходи 
конопель (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину)

53.03
Волокно джутове та інші луб’янi текстильнi волокна (за винятком волокон льону, коноплi та рами) 
необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи цих волокон (включаючи прядильнi 
вiдходи та обтiпану сировину)

[53.04]

53.05
Волокна кокосовi, абаки (манiльської коноплі або Musa textilis Nee), рами та інші рослиннi текстильнi 
волокна, в іншому місці не зазначені, необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи цих 
волокон (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину)

53.06 Пряжа лляна

53.07 Пряжа з джутового або iнших текстильних луб’яних волокон товарної позицiї 5303

53.07 Пряжа з iнших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова

53.09 Тканини з льону

53.10 Тканини з джутових або iнших текстильних луб’яних волокон товарної позицiї 5303

53.11 Тканини з iнших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжi
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС інших рослинних текстильних волокон; пряжі з папе-
ру і тканин з паперової пряжі за період 2012-2014 років склав €0,4 млн, зростаючи в середньому на 4,6% на рік.  
Для ЄС це становило 0,1% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 53 за зга-
даний період, що склало €326 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 53 (€ млн)

Частка Групи 53 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 53(%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 53 (%)

5301  ВОЛОКНО ЛЛЯНЕ, ОБРОБЛЕНЕ ЧИ НЕОБРОБЛЕНЕ, АЛЕ НЕПРЯДЕНЕ; ПАЧОСИ ТА ВIДХОДИ ЛЬОНУ (ВКЛЮЧАЮЧИ 
ПРЯДИЛЬНI ВIДХОДИ ТА ОБТІПАНУ СИРОВИНУ)

5310  ТКАНИНИ З ДЖУТОВИХ АБО IНШИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ЛУБ’ЯНИХ ВОЛОКОН ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 5303
5309  ТКАНИНИ З ЛЬОНУ
5303  ВОЛОКНО ДЖУТОВЕ ТА ІНШІ ЛУБ’ЯНI ТЕКСТИЛЬНI ВОЛОКНА (ЗА ВИНЯТКОМ ВОЛОКОН ЛЬОНУ, КОНОПЛI ТА РАМИ) 

НЕОБРОБЛЕНI АБО ОБРОБЛЕНI, АЛЕ НЕПРЯДЕНI; ПАЧОСИ ТА ВIДХОДИ ЦИХ ВОЛОКОН (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯДИЛЬНI 
ВIДХОДИ ТА ОБТIПАНУ СИРОВИНУ)

5302  ВОЛОКНО КОНОПЛЯНЕ (СANNABIS SATIVA L.), НЕОБРОБЛЕНЕ АБО ОБРОБЛЕНЕ, АЛЕ НЕПРЯДЕНЕ; ПАЧОСИ ТА 
ВIДХОДИ КОНОПЕЛЬ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯДИЛЬНI ВIДХОДИ ТА ОБТIПАНУ СИРОВИНУ)
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CHAPTER 53: OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER 
YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn 
between 2012 and 2014 amounted to €0,4mn, growing by an average of  4,6% per annum over the period. This 
represents 0,1% of the EU’s €326mn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 53 (€ mn) Share of Chapter 53 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 53 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 53 (%) 

   
5 0  FLAX, RAW OR PROCESSED, BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE, INCL. YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
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Ukraine’s average exports to the EU of other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn 
between 2012 and 2014 amounted to €0,4mn, growing by an average of  4,6% per annum over the period. This 
represents 0,1% of the EU’s €326mn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 53 (€ mn) Share of Chapter 53 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 53 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 53 (%) 

   
5 0  FLAX, RAW OR PROCESSED, BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE, INCL. YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 10 видів продукції Групи 53  (на рівні 6 знаків), що склало  100% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

530121 Волокно лляне, необроблене або вимочений льон, 
м’яте або тiпане

197 307 53,0%

530130 Волокно лляне, необроблене або вимочений льон, па-
чоси та вiдходи льону

57 284 15,4%

530921 Тканини з льону, невибiленi (суровi) або вибiленi 40 259 10,8%
530911 Тканини з льону, невибiленi (суровi) або вибiленi 32 844 8,8%
530919 Тканини з льону, інші 29 864 8,0%
530290 Волокно конопляне (Сannabis sativa L.), необроблене 

або оброблене, але непрядене; пачоси та вiдходи коно-
пель (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сиро-
вину), інше

11 119 3,0%

531010 Тканини з джутових або iнших текстильних луб’яних во-
локон товарної позицiї 5303-, невибiленi (сурові)

2 548 0,7%

530929 Тканини з льону 1 164 0,3%
530210 Волокно конопляне необроблене або вимочене 13 0,0%
531090 Тканини з джутових або iнших текстильних луб’яних во-

локон товарної позицiї 5303
4 0,0%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 53 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

530121 Волокно лляне, необроблене або вимочений льон, м’яте або 
тiпане

Вільна 0 0%

530130 Волокно лляне, необроблене або вимочений льон, пачоси та вiдходи льону
5301 30 10 -- Пачоси Вільна 0 0%
5301 30 90 -- Вiдходи льону Вільна 0 0%

530210 Волокно конопляне необроблене або вимочене Вільна 0 0%
530290 Волокно конопляне (Сannabis sativa L.), необроблене або обро-

блене, але непрядене; пачоси та вiдходи конопель (включаючи 
прядильнi вiдходи та обтiпану сировину), інше

Вільна 0 0%

530911 Тканини з льону, невибiленi (суровi) або вибiленi
5309 11 10 --- Невибiленi (сурові) 8% 0 0%
5309 11 90 --- Вибiленi 8% 0 0%

530919 Тканини з льону, інші 8% 0 0%
530921 Тканини з льону, невибiленi (суровi) або вибiленi

5309 21 10 --- Невибiленi (сурові) 8% 0 0%
5309 21 90 --- Вибiленi 8% 0 0%

530929 Тканини з льону 8% 0 0%
531010 Тканини з джутових або iнших текстильних луб’яних волокон товарної позицiї 5303-, невибiленi (сурові)

5310 10 10 -- Завширшки не бiльш як 150 см 4% 0 0%
5310 10 90 -- Завширшки понад 150 см 4% 0 0%

531090 Тканини з джутових або iнших текстильних луб’яних волокон 
товарної позицiї 5303

4% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 53. 

Код виду 
продук-
ції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого 
походження, які набувають статусу товарів, що походять з певної країни 

5309 - 
5311 

Тканини з інших рослинних 
текстильних волокон; ткани-
ни з паперової пряжі: 

- у поєднанні з гумовими 
жилами 

- Інші 

Виробництво з однониткової пряжі29 

Вироблено з30: 
- пряжі з волокон кокосових горіхів, 
- джутової пряжі, 
- натуральних волокнин, 
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядін-
ня, 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи 
- паперу 
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки 
чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова 
стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, 
перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищен-
ня основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 
47,5 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 53 : Інші рослинні 
текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі, при експорті в Європейський Союз.51

1. Маркування текстильних виробів

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

3. Ринкові стандарти для конопель

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

51  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

3.  Ринкові стандарти для конопель
Імпортувати коноплі дозволено тільки за певних умов і за наявності ліцензії, що видається компетентним ор-
ганом держави-члена відповідно до зразка, наведеного в Додатку І до постанови – Councіl Regulatіon (EC) No 
507/2008 (OJ L-149 07/06/2008) (CELEX 32008R0507) – якщо виконано такі вимоги:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Сирі коноплі та насіння конопель для посіву підлягають системі перевірок, щоб переконатися, що вміст  тетрагідро-
канабінолу в них не перевищує 0.2%.

Інше, ніж для посіву, насіння конопель можуть завозити тільки офіційні імпортери відповідно до системи пере-
вірок, щоб гарантувати, що насіння не призначене для посіву.
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Законодавство
– Councіl Regulatіon (EU) No 1308/2013 of the European Parlіament and of the Councіl of 17 December 2 013 

establіshіng a common organіsatіon of the markets іn agrіcultural products and repealіng Councіl Regulatіons 
(EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 (OJ L-347 20/12/201 3) (CELEX 
32013R1308)

– Councіl Regulatіon (EC) No 507/2008 of 06 June 2008 layіng down detaіled rules for the applіcatіon of Councіl 
Regulatіon (EC) No 1673/2000 on the common organіsatіon of the markets іn flax and hemp grown for fіbre 
(OJ L-149 07/06/2008) (CELEX 32008R0507)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Apparel and Textile Confederation 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація Текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org

European Industrial Hemp Association (EIHA)
Європейська Асоціація промислової коноплі
Chemiepark Knapsack Industriestraße 
300 50354 Huerth, 
Germany 
+49-(0)2233-481440
www.eiha.org

European Confederation of Linen
MASTERS OF LINEN CELC
Європейська Конфедерація льону
15 rue du Louvre - BAT 3A 4e étage
75001 Paris
Franse 
www.mastersoflinen.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AEF PRO PARIS (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Grande Halle de la Villette
Paris 
France
www.aefproparis.com

BALTIC FASHION & TEXTILE - RIGA (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловості
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.baltictextile.eu

BALTIC FASHION & TEXTILE - VILNIUS (раз на рік)
Текстильна та шкірна промисловість 
Litexpo 
Vilnius 
Lithuania
www.baltictextile.eu

FAST TEXTILE (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Ptak Expo centre
Lodz 
Poland
www.ptakexpo.com

FATEX (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Paris Expo Porte de Versailles
Poznan Congress Center
Paris
France
www.homedecor.pl

INDIGO BRUXELLES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.indigo-salon.com

INNATEX (2 рази на рік)
Натуральні і органічні тканини
Ardek Center Rhein Main
Hofheim
Germany
www.innatex.muveo.de

ITMA (раз на 4 роки)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.itma.com

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MODA IN TESSUTO & ACCESSORI  (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Palais des Festivals de Cannes
Milan 
Italy
www.maredimoda.com

MILANO UNICA (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano City 
Milan 
Italy
www.milanounica.it

MUNICH FABRIC START (2 рази на рік)
Тканини 
M,O,C, 
Munich 
Germany
www.munichfabricstart.de

NANOITALTEX (раз на 2 роки)
Текстильна промисловість 
Grand Hotel Villa Torretta
Milan 
Italy
www.nanoitaltex.org

PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr



1135Група 53. ІНШІ РОСЛИННІ ТЕКСТИЛЬНІ ВОЛОКНА; ПРЯЖА З ПАПЕРУ ...

PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu

PITTI IMMAGINE FILATI (2 рази на рік)
Пряжа
Stazione Leopolda 
Florence 
Italy
www.pittimmagine.com 

POUR L'AMOUR DU FIL (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France    
www.pourlamourdufil.com

PROPOSTE (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Spazio Villa Erba
Cernobbio 
Italy
www.propostefair.it

SOFAB (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland 
www.mtp.pl

STOFFEN SPEKTAKEL HASSELT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Grenslandhallen
Hasselt 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL METZ (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MONS (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mons-Expo
Mons 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL KERKRADE (раз на рік)
Текстиль і тканини 
Kerkrade
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL ZWOLLE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Markt Kerkrade
Zwolle 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MULHOUSE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mulhouse - Parc des Expositions
Mulhouse 
France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GENT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Flanders Expo
Ghent
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GOES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Zeelandhallen
Goes 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

TISSU PREMIER COLLECTIONS (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.tissu-premier.com

THE LONDON TEXTILE FAIR (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Business Design Centre Islington
London 
UK - United Kingdom
www.thelondontextilefair.co.uk

TEXWORLD (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Parc des expositions du Bourget
Paris
France
www.texworld.fr.messefrankfurt.com
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TV - TEXTILVEREDELUNG + PROMOTION (раз на 2 
роки)
Текстильна промисловість 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.tecstyle-visions.com

TEXCARE INTERNATIONAL FRANKFURT (раз на 4 
роки)
Текстильна промисловість 
Shanghai New International Expo Centre
Frankfurt 
Germany
www.texcare-asia.hk.messefrankfurt.com



1137Група 54.  НИТКИ СИНТЕТИЧНІ АБО ШТУЧНІ; СТРІЧКОВІ ТА ПОДІБНОЇ ФОРМИ...

Група 54.  
НИТКИ СИНТЕТИЧНІ АБО ШТУЧНІ; СТРІЧКОВІ 
ТА ПОДІБНОЇ ФОРМИ НИТКИ ІЗ СИНТЕТИЧНИХ 
АБО ШТУЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
54.01 Нитки швейнi з синтетичних або штучних волокон, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної 

торгiвлi

54.02 Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) не розфасовані для роздрiбної торгiвлi, включаючи 
синтетичнi мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів

54.03 Нитки комплекснi з штучних волокон (крiм швейних ниток), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, 
включаючи штучні мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів

54.04
Мононитки синтетичнi з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексів або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш 
як 1 мм; стрічкові та подібної форми нитки (наприклад штучна соломка) із синтетичних текстильних 
матерiалiв завширшки не бiльш як 5 мм

54.05
Мононитки штучнi, з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексів або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш як 
1 мм; стрiчковi та подібної форми нитки (наприклад штучна соломка) з штучних текстильних матерiалiв, 
завширшки не бiльш як 5 мм

54.06 Нитки синтетичні або штучні комплекснi (крiм ниток для шиття) розфасовані для роздрiбної торгiвлi

54.07 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної 
позицiї 5404

54.08 Тканини з штучних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 
5405
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС ниток синтетичних або штучних; стрічкових та поді-
бних форм ниток із синтетичних або штучних матеріалів за період 2012-2014 років склав €0,8 млн, зростаючи 
в середньому на 1,9% на рік.  Для ЄС це становило 0,02% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього 
світу) продукції Групи 54 за згаданий період, що склало €3 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 54 (€ млн)

Частка Групи 54 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 54 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 54 (%)

5407  ТКАНИНИ З СИНТЕТИЧНИХ КОМПЛЕКСНИХ НИТОК, ВКЛЮЧАЮЧИ ТКАНИНИ, ВИГОТОВЛЕНI З МАТЕРIАЛIВ ТОВАР-
НОЇ ПОЗИЦIЇ 5404

5402  НИТКИ КОМПЛЕКСНI СИНТЕТИЧНI (КРIМ ШВЕЙНИХ НИТОК) НЕ РОЗФАСОВАНІ ДЛЯ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI, ВКЛЮ-
ЧАЮЧИ СИНТЕТИЧНI МОНОНИТКИ З ЛIНIЙНОЮ ЩIЛЬНIСТЮ МЕНШ ЯК 67 ДЕЦИТЕКСІВ

5408  ТКАНИНИ З ШТУЧНИХ КОМПЛЕКСНИХ НИТОК, ВКЛЮЧАЮЧИ ТКАНИНИ, ВИГОТОВЛЕНI З МАТЕРIАЛIВ ТОВАРНОЇ 
ПОЗИЦIЇ 5405

5401  НИТКИ ШВЕЙНI З СИНТЕТИЧНИХ АБО ШТУЧНИХ ВОЛОКОН, РОЗФАСОВАНI АБО НЕ РОЗФАСОВАНI ДЛЯ РОЗДРIБНОЇ 
ТОРГIВЛI НИТКИ КОМПЛЕКСНI З ШТУЧНИХ ВОЛОКОН (КРIМ ШВЕЙНИХ НИТОК), НЕ РОЗФАСОВАНI ДЛЯ РОЗДРIБНОЇ 
ТОРГIВЛI, ВКЛЮЧАЮЧИ ШТУЧНІ МОНОНИТКИ З ЛIНIЙНОЮ ЩIЛЬНIСТЮ МЕНШ ЯК 67 ДЕЦИТЕКСІВ
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CHAPTER 54: MAN MADE FILAMENTS; STRIP AND THE LIKE 
OF MAN MADE TEXTILE MATERIALS 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of of man‐made filaments; strip and the like of man‐made textile materials 
between 2012 and 2014 amounted to €0,8mn, growing by an average of  1,9% per annum over the period. This 
represents 0,02% of the EU’s €3bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 54 (€ mn) Share of Chapter 54 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 54 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 54 (%) 
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7,99%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 43 види продукції Групи 54  (на рівні 6 знаків), що склало  84,1% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тка-
нини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404 , ткани-
ни, виготовленi з стрiчкових або подібної форми ниток

222 972 27,8%

540753 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тка-
нини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404 , з ниток 
рiзних кольорiв

107 607 13,4%

540752 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи 
тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404, 
пофарбованi

105 421 13,1%

540231 Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) не розфа-
совані для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi моно-
нитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів, з найлону 
або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльністю одиночної нитки 
50 тексів або менше

42 628 5,3%

540220 Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) не роз-
фасовані для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi мо-
нонитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів, нитки 
високомiцнi з полiефiрiв

42 142 5,2%

540110 Нитки швейнi з синтетичних або штучних волокон, 
розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, із 
синтетичних волокон

38 546 4,8%

540234 Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) не роз-
фасовані для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi 
мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів, з 
полiпропiлену

31 514 3,9%

540822 Тканини з штучних комплексних ниток, включаючи тканини, 
виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5405, пофарбовані 

31 356 3,9%

540233 Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) не роз-
фасовані для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi 
мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів, з 
полiефірiв

29 593 3,7%

540710 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тка-
нини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404 , ткани-
ни, виготовленi з високомiцних ниток з найлону або iнших 
полiамiдiв чи полiефiрiв

23 991 3,0%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 54 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

540110 Нитки швейнi з синтетичних або штучних волокон, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної 
торгiвлi, із синтетичних волокон

5401 10 12 ---- Нитки з поліефірів, обплетені бавовняними волокнами 4% 0 0%
5401 10 14 ---- Іншi 4% 0 0%
5401 10 16 ---- Нитки текстуровані 4% 0 0%
5401 10 18 ---- Інші 4% 0 0%
5401 10 90 -- Розфасованi для роздрiбної торгiвлi 5% 0 0%

540220 Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) не розфасо-
вані для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi мононитки з 
лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів, нитки високомiцнi з 
полiефiрiв

4% 0 0%

540231 Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) не розфасо-
вані для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi мононитки з 
лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів, з найлону або iнших 
полiамiдiв з лiнiйною щiльністю одиночної нитки 50 тексів або 
менше

4% 0 0%

540233 Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) не розфасо-
вані для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi мононитки з 
лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів, з полiефірiв

4% 0 0%

540234 Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) не розфасо-
вані для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi мононитки з 
лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів, з полiпропiлену

4% 0 0%

540710 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тка-
нини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404 , ткани-
ни, виготовленi з високомiцних ниток з найлону або iнших 
полiамiдiв чи полiефiрiв

8% 0 0%

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 
5404 , тканини, виготовленi з стрiчкових або подібної форми ниток

5407 20 11 --- Менш як 3 м 8% 0 0%
5407 20 19 --- 3 м або бiльше 8% 0 0%
5407 20 90 -- Іншi 8% 0 0%

540752 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, 
виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404, пофарбованi

8% 0 0%

540753 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, 
виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404, з ниток рiзних 
кольорiв

8% 0 0%

540822 Тканини з штучних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5405, 
пофарбовані 
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

5408 22 10 --- Завширшки понад 135 см, але не бiльш як 155 см з полотняним 
переплетенням, саржевим переплетенням, включаючи зворотну 
(збиту) саржу, або атласним переплетенням

8% 0 0%

5408 22 90 --- Іншi 8% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

-  Виробництво, у якому усі матеріали Групи 54 є виробленими цілком в даній країні 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 54. 

Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять з 
певної країни 

5401 - 5406 Пряжа, мононитки й нитки з хі-
мічного волокна 

Вироблено з:
- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та підготовленою 
до прядіння, 
- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи 
- паперових матеріалів 

5407 і 5408 Плетена тканина з хімічної шта-
пельної пряжі: 
- у поєднанні з гумовими жилами

інші

Виробництво з однониткової пряжі

Вироблено з :
- пряжі з волокон кокосових горіхів, 
- натуральних волокнин, 
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до 
прядіння, 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи 
- паперу 
або
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з під-
готовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсе-
ризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для 
стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, про-
сочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної 
тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни товару від виробника 



1142 МАКРОПЕДІЯ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 54 : Нитки синте-
тичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів, при експорті в Єв-
ропейський Союз.52

1. Маркування текстильних виробів

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

52  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Man-Made Fibres Association (CIRFS)
Європейська Асоціація синтетичних волокон 
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6,
1160 Brussels
Belgium
+32 (2) 676 74 55 
+32 (2) 676 74 54
www.cirfs.org

European Apparel and Textile Confederation 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AEF PRO PARIS (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Grande Halle de la Villette
Paris 
France
www.aefproparis.com

BALTIC FASHION & TEXTILE - RIGA (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловості
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.baltictextile.eu

BALTIC FASHION & TEXTILE - VILNIUS (раз на рік)
Текстильна та шкірна промисловість 
Litexpo 
Vilnius 
Lithuania
www.baltictextile.eu

FAST TEXTILE (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Ptak Expo centre
Lodz 
Poland
www.ptakexpo.com

FATEX (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Paris Expo Porte de Versailles
Poznan Congress Center
Paris
France
www.homedecor.pl

INDIGO BRUXELLES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.indigo-salon.com

INNATEX (2 рази на рік)
Натуральні і органічні тканини
Ardek Center Rhein Main
Hofheim
Germany
www.innatex.muveo.de

ITMA (раз на 4 роки)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.itma.com

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MODA IN TESSUTO & ACCESSORI  (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Palais des Festivals de Cannes
Milan 
Italy
www.maredimoda.com

MILANO UNICA (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano City 
Milan 
Italy
www.milanounica.it

MUNICH FABRIC START (2 рази на рік)
Тканини 
M,O,C, 
Munich 
Germany
www.munichfabricstart.de

NANOITALTEX (раз на 2 роки)
Текстильна промисловість 
Grand Hotel Villa Torretta
Milan 
Italy
www.nanoitaltex.org

PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr
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PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu

PITTI IMMAGINE FILATI (2 рази на рік)
Пряжа
Stazione Leopolda 
Florence 
Italy
www.pittimmagine.com 

POUR L'AMOUR DU FIL (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France    
www.pourlamourdufil.com

PROPOSTE (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Spazio Villa Erba
Cernobbio 
Italy
www.propostefair.it

SOFAB (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland 
www.mtp.pl

STOFFEN SPEKTAKEL HASSELT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Grenslandhallen
Hasselt 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL METZ (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MONS (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mons-Expo
Mons 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL KERKRADE (раз на рік)
Текстиль і тканини 
Kerkrade
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL ZWOLLE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Markt Kerkrade
Zwolle 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MULHOUSE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mulhouse - Parc des Expositions
Mulhouse 
France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GENT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Flanders Expo
Ghent
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GOES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Zeelandhallen
Goes 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

TISSU PREMIER COLLECTIONS (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.tissu-premier.com

THE LONDON TEXTILE FAIR (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Business Design Centre Islington
London 
UK - United Kingdom
www.thelondontextilefair.co.uk

TEXWORLD (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Parc des expositions du Bourget
Paris
France
www.texworld.fr.messefrankfurt.com
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TV - TEXTILVEREDELUNG + PROMOTION (раз на 2 
роки)
Текстильна промисловість 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.tecstyle-visions.com

TEXCARE INTERNATIONAL FRANKFURT (раз на 4 
роки)
Текстильна промисловість 
Shanghai New International Expo Centre
Frankfurt 
Germany
www.texcare-asia.hk.messefrankfurt.com
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Група 55.  
СИНТЕТИЧНІ АБО ШТУЧНІ ШТАПЕЛЬНІ ВОЛОКНА

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
55.01 Джгути з синтетичних ниток

55.02 Джгути з штучних ниток

55.03 Волокна штапельні синтетичнi, не пiдданi кардо- чи гребенечесанню i не обробленi iншим способом для 
прядiння

55.04 Волокна штапельні штучнi, не пiдданi кардо- чи гребенечесанню i не обробленi iншим способом для 
прядiння

55.05 Вiдходи синтетичних або штучних волокон (включаючи гребеневі пачоси, вiдходи вiд прядiння та обтіпа-
ну сировину)

55.06 Волокна штапельні синтетичнi, пiдданi кардо- чи гребенечесанню або обробленi iншим способом для 
прядiння

55.07 Волокна штапельні штучнi, пiдданi кардо - чи гребенечесанню, або обробленi iншим способом для 
прядiння

55.08 Нитки швейнi з синтетичних або штучних штапельних волокон, розфасованi або не розфасованi для 
роздрiбної торгiвлi

55.09 Пряжа з синтетичних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi

55.10 Пряжа із штучних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi

55.11 Пряжа з синтетичних або штучних штапельних волокон (крiм швейних ниток), розфасована для 
роздрiбної торгiвлi

55.12 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмiстом 85 мас.% або бiльше цих волокон

55.13 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як 85 мас.% цих волокон змішаних головним 
чином або винятково з бавовною, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 170 г/м2

55.14 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як 85 мас.% цих волокон, змішаних голо-
вним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щiльнiстю понад 170 г/м2

55.15 Інші тканини з синтетичних штапельних волокон

55.16 Тканини з штучних штапельних волокон
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС синтетичного або штучного штапельного волокна за 
період 2012-2014 років склав €0,66 млн, зростаючи в середньому на 50% на рік.  Для ЄС це становило 0,02% від 
середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 55 за згаданий період, що склало €2,7 
млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 55 (€ млн)

Частка Групи 55 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 55 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 55 (%)

5515  ІНШІ ТКАНИНИ З СИНТЕТИЧНИХ ШТАПЕЛЬНИХ ВОЛОКОН
5503  ВОЛОКНА ШТАПЕЛЬНІ СИНТЕТИЧНI, НЕ ПIДДАНI КАРДО- ЧИ ГРЕБЕНЕЧЕСАННЮ I НЕ ОБРОБЛЕНI IНШИМ СПОСО-

БОМ ДЛЯ ПРЯДIННЯ
5502  ДЖГУТИ З ШТУЧНИХ НИТОК
5509  ПРЯЖА З СИНТЕТИЧНИХ ШТАПЕЛЬНИХ ВОЛОКОН (КРIМ ШВЕЙНИХ НИТОК), НЕ РОЗФАСОВАНА ДЛЯ РОЗДРIБНОЇ 

ТОРГIВЛI
5513  ТКАНИНИ ІЗ СИНТЕТИЧНИХ ШТАПЕЛЬНИХ ВОЛОКОН З ВМIСТОМ МЕНШ ЯК 85 МАС.% ЦИХ ВОЛОКОН ЗМІШАНИХ 

ГОЛОВНИМ ЧИНОМ АБО ВИНЯТКОВО З БАВОВНОЮ, З ПОВЕРХНЕВОЮ ЩIЛЬНIСТЮ НЕ БIЛЬШ ЯК 170 Г/М2
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Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average  exports  to  the  EU of man‐made  staple  fibres  between  2012  and  2014  amounted  to 
€0,66mn,  growing  by  an  average  of  50%  per annum  over  the  period.  This  represents  0,02%  of 
the EU’s €2,7bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 55 (€ mn) Share of Chapter 55 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 55 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 55 (%) 

   
55 5 WOVEN FABRICS CONTAINING PREDOMINANTLY, BUT < 85% SYNTHETIC STAPLE FIBRES BY WEIGHT, OTHER THAN THOSE MIXED PRINCIPALLY OR SOLELY WITH 
COTTON 
550  SYNTHETIC STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
550  ARTIFICIAL FILAMENT TOW AS SPECIFIED IN NOTE 1 TO CHAPTER 55 
550  YARN OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL. SEWING THREAD AND YARN PUT UP FOR RETAIL SALE) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 50 видів продукції Групи 55  (на рівні 6 знаків), що склало  93,7% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

551513 Інші тканини з синтетичних штапельних волокон ішані, змі-
шані  головним чином або винятково з вовною чи тонким 
волосом тварин

337 344 51,13%

550320 Волокна штапельні синтетичнi, не пiдданi кардо- чи гребе-
нечесанню i не обробленi iншим способом для прядіння, з 
полiефiру

200 329 30,37%

550200 Джгути з штучних ниток 24 120 3,66%
550340 Волокна штапельні синтетичнi, не пiдданi кардо- чи гребе-

нечесанню i не обробленi iншим способом для прядіння, з 
полiпропiлену

17 552 2,66%

550952 Пряжа з синтетичних штапельних волокон (крiм швейних 
ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi, змiшана го-
ловним чином або винятково з вовною чи тонким волосом 
тварин

13 593 2,06%

551319 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш 
як 85 мас.% цих волокон змішаних головним чином або ви-
нятково з бавовною, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 
170 г/м2, інші тканини

7 761 1,18%

551511 Інші тканини з синтетичних штапельних волокон, змішані 
головним чином або винятково з штапельними волокнами з 
вiскози

5 435 0,82%

551430 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш 
як 85 мас.% цих волокон, змішаних головним чином або ви-
нятково з бавовною, з поверхневою щiльнiстю понад 170 г/
м2, з пряжi рiзних кольорiв

4 296 0,65%

550630 Волокна штапельні синтетичнi, пiдданi кардо- чи гребе-
нечесанню або обробленi iншим способом для прядіння, 
акриловi чи модакрилові

3 982 0,60%

551614 Тканини з штучних штапельних волокон, вибивні 3 500 0,53%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 55 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

550200 Джгути з штучних ниток
5502 00 10 - З вiскози 4% 0 0%
5502 00 40 - З ацетату 4% 0 0%
5502 00 80 - Іншi 4% 0 0%

550320 Волокна штапельні синтетичнi, не пiдданi кардо- чи гребенече-
санню i не обробленi iншим способом для прядіння, з полiефiру

4% 0 0%

550340 Волокна штапельні синтетичнi, не пiдданi кардо- чи гребе-
нечесанню i не обробленi iншим способом для прядіння, з 
полiпропiлену

4% 0 0%

550630 Волокна штапельні синтетичнi, пiдданi кардо- чи гребенечесан-
ню або обробленi iншим способом для прядіння, акриловi чи 
модакрилові

4% 0 0%

550952 Пряжа з синтетичних штапельних волокон (крiм швейних ниток), 
не розфасована для роздрiбної торгiвлi, змiшана головним чи-
ном або винятково з вовною чи тонким волосом тварин

4% 0 0%

551319 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як 
85 мас.% цих волокон змішаних головним чином або винятково 
з бавовною, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 170 г/м2, інші 
тканини

8% 0 0%

551430 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як 85 мас.% цих волокон, змішаних головним 
чином або винятково з бавовною, з поверхневою щiльнiстю понад 170 г/м2, з пряжi рiзних кольорiв

5514 30 10 -- З полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетен-
ня

8% 0 0%

5514 30 30 -- З полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення 
трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

8% 0 0%

5514 30 50 -- Іншi тканини з полiефiрних штапельних волокон 8% 0 0%
5514 30 90 -- Іншi тканини 8% 0 0%

551511 Інші тканини з синтетичних штапельних волокон, змішані головним чином або винятково з штапельними 
волокнами з вiскози

5515 11 10 --- Невибiленi або вибiленi 8% 0 0%
5515 11 30 --- Вибивнi 8% 0 0%
5515 11 90 --- Іншi 8% 0 0%

551513 Інші тканини з синтетичних штапельних волокон ішані, змішані  головним чином або винятково з вовною 
чи тонким волосом тварин

5515 13 11 ---- Невибiленi або вибiленi 8% 0 0%
5515 13 19 ---- Іншi 8% 0 0%
5515 13 91 ---- Невибiленi або вибiленi % 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

5515 13 99 ---- Іншi 8% 0 0%
551614 Тканини з штучних штапельних волокон, вибивні 8% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали Групи 55 є виробленими цілком в даній країні 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 55 : Синтетичні або 
штучні штапельні волокна, при експорті в Європейський Союз.53

1. Маркування текстильних виробів

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

3. CІTES – захист загрожених видів

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

53  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

3. Cіtes – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:
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Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Comite International de la Rayonne et des Fibres 
Synthetique (CIRFS)
Міжнародний Комітет віскози і синтетичного 
волокна
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4
Brussels 1160
Belgium
+ 32-2-676-74-55
www.cirfs.org 

European Man-Made Fibres Association (CIRFS)
Європейська Асоціація синтетичних волокон 
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6, 
1160 Brussels
Belgium
+32 (2) 676 74 55 
www.cirfs.org 

European Association for Textile Polyolefin (EATP) 
Європейська Асоціація текстильнгого поліолефіну
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, Box 12
Brussels 1160
Belgium
+ 32-2-676-74-72
www.eatp.org

European Apparel and Textile Confederation 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AEF PRO PARIS (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Grande Halle de la Villette
Paris 
France
www.aefproparis.com

BALTIC FASHION & TEXTILE - RIGA (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловості
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.baltictextile.eu

BALTIC FASHION & TEXTILE - VILNIUS (раз на рік)
Текстильна та шкірна промисловість 
Litexpo 
Vilnius 
Lithuania
www.baltictextile.eu

FAST TEXTILE (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Ptak Expo centre
Lodz 
Poland
www.ptakexpo.com

FATEX (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Paris Expo Porte de Versailles
Poznan Congress Center
Paris
France
www.homedecor.pl

INDIGO BRUXELLES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.indigo-salon.com

INNATEX (2 рази на рік)
Натуральні і органічні тканини
Ardek Center Rhein Main
Hofheim
Germany
www.innatex.muveo.de

ITMA (раз на 4 роки)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.itma.com

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MODA IN TESSUTO & ACCESSORI  (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Palais des Festivals de Cannes
Milan 
Italy
www.maredimoda.com

MILANO UNICA (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano City 
Milan 
Italy
www.milanounica.it

MUNICH FABRIC START (2 рази на рік)
Тканини 
M,O,C, 
Munich 
Germany
www.munichfabricstart.de
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NANOITALTEX (раз на 2 роки)
Текстильна промисловість 
Grand Hotel Villa Torretta
Milan 
Italy
www.nanoitaltex.org

PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr

PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu
PITTI IMMAGINE FILATI (2 рази на рік)
Пряжа
Stazione Leopolda 
Florence 
Italy
www.pittimmagine.com 

POUR L'AMOUR DU FIL (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France    
www.pourlamourdufil.com

PROPOSTE (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Spazio Villa Erba
Cernobbio 
Italy
www.propostefair.it

SOFAB (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland 
www.mtp.pl

STOFFEN SPEKTAKEL HASSELT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Grenslandhallen
Hasselt 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL METZ (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MONS (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mons-Expo
Mons 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL KERKRADE (раз на рік)
Текстиль і тканини 
Kerkrade
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL ZWOLLE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Markt Kerkrade
Zwolle 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MULHOUSE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mulhouse - Parc des Expositions
Mulhouse 
France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GENT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Flanders Expo
Ghent
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GOES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Zeelandhallen
Goes 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

TISSU PREMIER COLLECTIONS (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.tissu-premier.com
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THE LONDON TEXTILE FAIR (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Business Design Centre Islington
London 
UK - United Kingdom
www.thelondontextilefair.co.uk

TEXWORLD (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Parc des expositions du Bourget
Paris
France
www.texworld.fr.messefrankfurt.com

TV - TEXTILVEREDELUNG + PROMOTION (раз на 2 
роки)
Текстильна промисловість 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.tecstyle-visions.com

TEXCARE INTERNATIONAL FRANKFURT (раз на 4 
роки)
Текстильна промисловість 
Shanghai New International Expo Centre
Frankfurt 
Germany
www.texcare-asia.hk.messefrankfurt.com
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Група 56.  
ВАТА, ПОВСТЬ І НЕТКАНІ МАТЕРІАЛИ; СПЕЦІАЛЬНА 
ПРЯЖА; ШПАГАТИ, МОТУЗКИ, ТРОСИ ТА КАНАТИ І 
ВИРОБИ З НИХ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
56.01 Вата з текстильних матерiалiв та вироби з неї; текстильнi волокна завдовжки не більш як 5 мм (пух), тек-

стильний пил і вузлики

56.02 Фетр і повсть, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi

56.03 Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або 
недубльованi

56.04 Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрiчкові нитки та нитки подібної фор-
ми товарної позицiї 5404 або 5405, просоченi, з покриттям або в оболонцi, з гуми чи пластмаси

56.05
Нитки металiзовані, позументнi або непозументнi, що є текстильними, стрiчковими нитками та нитками 
подібної форми товарної позицiї 5404 або 5405, комбiнованi з металом у виглядi ниток, стрiчок, порошку, 
або покритi металом

56.06
Нитки позументнi, стрiчковi нитки та нитки подібної форми товарної позицiї 5404 або 5405, позументнi 
(крiм товарної позицiї 5605 та крiм позументних ниток з кiнського волосу); пряжа синель (включаючи пря-
жу синель з пуху); пряжа фасонна петляста

56.07 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетенi чи несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, просоченi або 
непросоченi, з покриттям або без покриття, в оболонцi або без оболонки, з гуми чи пластмаси

56.08 Сiтки плетені із шпагату, мотузок або канатів; готові сiтки рибальськi та iншi готові сiтки з текстильних 
матерiалiв

56.09 Вироби з пряжі, стрiчкових та подібної форми ниток товарних позицiй 5404 або 5405 шпагату, мотузок, 
канатів або тросів, не включенi до iнших угруповань
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС вати, повсті і нетканих матеріалів; спеціальної пряжі; 
шпагатів, мотузок, тросів та канатів і виробів з них за період 2012-2014 років склав €3,5 млн, зростаючи в серед-
ньому на 23% на рік.  Для ЄС це становило 0,3% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) про-
дукції Групи 56 за згаданий період, що склало €1 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 56 (€ млн)

Частка Групи 56 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 56 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 56 (%)

5601  ВАТА З ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ ТА ВИРОБИ З НЕЇ; ТЕКСТИЛЬНI ВОЛОКНА ЗАВДОВЖКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 5 ММ (ПУХ), 
ТЕКСТИЛЬНИЙ ПИЛ І ВУЗЛИКИ

5607  ШПАГАТ, МОТУЗКИ, КАНАТИ І ТРОСИ, СПЛЕТЕНI ЧИ НЕСПЛЕТЕНІ, В ОБПЛЕТЕННІ АБО НЕ В ОБПЛЕТЕННІ, ПРОСОЧЕНI 
АБО НЕПРОСОЧЕНI, З ПОКРИТТЯМ АБО БЕЗ ПОКРИТТЯ, В ОБОЛОНЦI АБО БЕЗ ОБОЛОНКИ, З ГУМИ ЧИ ПЛАСТМАСИ

5603  МАТЕРIАЛИ НЕТКАНI, ПРОСОЧЕНI АБО НЕПРОСОЧЕНI, З ПОКРИТТЯМ АБО БЕЗ ПОКРИТТЯ, ДУБЛЬОВАНI АБО 
НЕДУБЛЬОВАНI

 

 

CHAPTER 56: WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL 
YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND 

ARTICLES THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 
                                   

                                         
                                 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 56 (€ mn) Share of Chapter 56 in Ukraine’s Exports to EU 
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CHAPTER 56: WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL 
YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND 

ARTICLES THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables 
and articles  thereof between 2012 and 2014 amounted to €3,5mn, growing by an average of  23% per annum over the 
period. This represents 0,3% of the EU’s €1bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 56 (€ mn) Share of Chapter 56 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 
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Chapter 56 (%) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011 2012 2013 2014

Other
39,81%

72 IRON 
AND 

STEEL
22,69%

10 CEREALS
11,84%

26 ORES, 
SLAG 

AND ASH
9,76%

27 MINERAL FUELS, 
MINERAL OILS AND 

PRODUCTS
8,75%

85 
ELECTRICAL 
MACHINERY 

AND 
EQUIPMENT 
AND PARTS 

THEREOF
7,13%

56 WADDING, 
FELT AND 

NONWOVENS; 
SPECIAL 

YARNS; TWINE, 
CORDAGE, 

ROPES AND 
CABLES AND 

ARTICLES 
THEREOF

0,03%

 

 149

   
5 0 WADDING OF TEXTILE MATERIALS AND ARTICLES THEREOF; TEXTILE FIBRES WITH A LENGTH OF <= 5 MM "FLOCK", TEXTILE DUST AND MILL NEPS (EXCL. WADDING 
AND ARTICLES THEREOF IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR 
VETERINARY PURPOSES, AND PRODUCTS IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PERFUMES, COSMETICS, SOAPS ETC.) 
5 07 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, WHETHER OR NOT PLAITED OR BRAIDED AND WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH 
RUBBER OR PLASTICS 
5 0  NONWOVENS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED, N.E.S. 
5 0  GIMPED YARN, GIMPED STRIP AND THE LIKE OF HEADING 5404 OR 5405; CHENILLE YARN, INCL. FLOCK CHENILLE YARN, AND LOOP WALE YARN (EXCL. METAL 
YARN AND METALLISED YARN OF HEADING 5605; GIMPED HORSEHAIR YARN; TEXTILE COVERED RUBBER THREAD; TWINE, CORD AND OTHER GIMPED TEXTILE 
PRODUCTS OF HEADING 5808; GIMPED METAL YARN) 
5 0 KNOTTED NETTING OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, BY THE PIECE OR METRE; MADE UP FISHING NETS AND OTHER MADE UP NETS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 
HAIRNETS, NETS FOR SPORTING PURPOSES, INCL. LANDING NETS, BUTTERFLY NETS AND THE LIKE) 

 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 56  

 Ukraine exports 27 products of Chapter 56 at a 6 digit customs code. The following top 10 products represent 99% of 
total exports of such products. 

Code Description Average Value 
of exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

560122  WADDING OF MAN‐MADE FIBRES AND ARTICLES THEREOF (EXCL. SANITARY 
TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BABIES AND 
SIMILAR SANITARY ARTICLES, WADDING AND ARTICLES THEREOF 
IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT 
UP FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY 
PURPOSES, AND PRODUCTS IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH 
PERFUMES, COSMETICS, SOAPS, DETERGENTS ETC.) 

1 398 076  40,3% 

560750  TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, OF SYNTHETIC FIBRES, WHETHER OR 
NOT PLAITED OR BRAIDED AND WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, 
COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER OR PLASTICS (EXCL. POLYETHYLENE 
AND POLYPROPYLENE) 

1 097 891  31,6% 

560600  GIMPED YARN, GIMPED STRIP AND THE LIKE OF HEADING 5404 OR 5405; 
CHENILLE YARN, INCL. FLOCK CHENILLE YARN, AND LOOP WALE‐YARN 
(EXCL. METAL YARN AND METALLISED YARN OF HEADING 5605; GIMPED 
HORSEHAIR YARN; TEXTILE‐COVERED RUBBER THREAD; TWINE, CORD AND 
OTHER GIMPED TEXTILE PRODUCTS OF HEADING 5808; GIMPED METAL YARN) 

370 859  10,7% 

560313  NONWOVENS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR 
LAMINATED, N.E.S., OF MAN‐MADE FILAMENTS, WEIGHING > 70 G/M² BUT <= 
150 G/M² 

261 669  7,5% 

ІНШІ
0,61%

5601 ВАТА З 
ТЕКСТИЛЬНИХ 
МАТЕРIАЛIВ…

40,33%

5607 
ШПАГАТ…

34,92%

5603 
МАТЕРIАЛИ 
НЕТКАНI…

12,65%

5606 НИТКИ 
ПОЗУМЕНТНI…

10,68%

5608 СIТКИ 
ПЛЕТЕНІ ІЗ 

ШПАГАТУ…
0,80%

ІНШІ
7,64%

ПОЛЬЩА
34,03%

НІМЕЧЧИНА
32,60%

ІТАЛІЯ
13,91%

РУМУНІЯ
8,54%

ФРАНЦІЯ
3,27%
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5606  НИТКИ ПОЗУМЕНТНI, СТРIЧКОВI НИТКИ ТА НИТКИ ПОДІБНОЇ ФОРМИ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 5404 АБО 5405, 
ПОЗУМЕНТНI (КРIМ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 5605 ТА КРIМ ПОЗУМЕНТНИХ НИТОК З КIНСЬКОГО ВОЛОСУ); ПРЯЖА СИ-
НЕЛЬ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯЖУ СИНЕЛЬ З ПУХУ); ПРЯЖА ФАСОННА ПЕТЛЯСТА

5608  СIТКИ ПЛЕТЕНІ ІЗ ШПАГАТУ, МОТУЗОК АБО КАНАТІВ; ГОТОВІ СIТКИ РИБАЛЬСЬКI ТА IНШI ГОТОВІ СIТКИ З ТЕКСТИЛЬ-
НИХ МАТЕРIАЛIВ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 27 видів продукції Групи 56  (на рівні 6 знаків), що склало  99,% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

560122 Вата з текстильних матерiалiв та вироби з неї; текстильнi 
волокна завдовжки не більш як 5 мм (пух), текстильний пил 
і вузлики, із синтетичних або штучних волокон

1 398 076 40,3%

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетенi чи неспле-
тені, в обплетенні або не в обплетенні, просоченi або 
непросоченi, з покриттям або без покриття, в оболонцi або 
без оболонки, з гуми чи пластмаси, з iнших синтетичних 
волокон

1 097 891 31,6%

560600 Нитки позументнi, стрiчковi нитки та нитки подібної форми 
товарної позицiї 5404 або 5405, позументнi (крiм товарної 
позицiї 5605 та крiм позументних ниток з кiнського волосу); 
пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); пряжа фа-
сонна петляста

370 859 10,7%

560313 Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям 
або без покриття, дубльованi або недубльованi, з поверх-
невою щiльнiстю понад 70 г/м2, але не бiльш як 150 г/м2

261 669 7,5%

560749 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетенi чи неспле-
тені, в обплетенні або не в обплетенні, просоченi або 
непросоченi, з покриттям або без покриття, в оболонцi або 
без оболонки, з гуми чи пластмаси, інші

102 876 3,0%

560314 Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям 
або без покриття, дубльованi або не дубльовані, з поверх-
невою щiльнiстю понад 150 г/м2

93 220 2,7%

560312 Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям 
або без покриття, дубльованi або недубльованi, з  поверх-
невою щiльнiстю понад 25 г/м2, але не бiльш як 70 г/м2

57 930 1,7%

560819 Сiтки плетені із шпагату, мотузок або канатів; готові сiтки 
рибальськi та iншi готові сiтки з текстильних матеріалів, 
інші

27 727 0,8%

560210 Фетр і повсть, одержанi голкопробивним способом, та 
в’язально-прошивні полотна

18 489 0,5%

560394 Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям 
або без покриття, дубльованi або не дубльовані, з поверх-
невою щiльнiстю понад 150 г/м2

12 132 0,3%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 56 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

560122 Вата з текстильних матерiалiв та вироби з неї; текстильнi волокна завдовжки не більш як 5 мм (пух), тек-
стильний пил і вузлики, із синтетичних або штучних волокон

5601 22 10 --- У рулонах дiаметром не бiльш як 8 мм 3,8% 0 0%

5601 22 91 ---- Із синтетичних волокон 4% 0 0%
5601 22 99 ---- Із штучних волокон 4% 0 0%

560210 Фетр і повсть, одержанi голкопробивним способом, та в’язально-прошивні полотна
5602 10 11 ---- З джутових та iнших луб'яних волокон товарної позицiї 5303 6,7% 0 0%
5602 10 19 ---- З iнших текстильних матерiалiв 6,7% 0 0%
5602 10 31 ---- З вовни або тонкого волосу тварин 6,7% 0 0%
5602 10 35 ---- З грубого волосу тварин 6,7% 0 0%
5602 10 39  ---- З iнших текстильних матерiалiв 6,7% 0 0%
5602 10 90 -- Просоченi, з покриттям або дубльованi 6,7% 0 0%

560312 Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або 
недубльованi, з  поверхневою щiльнiстю понад 25 г/м2, але не бiльш як 70 г/м2

5603 12 10 --- З покриттям 4,3% 0 0%
5603 12 90 --- Іншi 4,3% 0 0%

560313 Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або 
недубльованi, з поверхневою щiльнiстю понад 70 г/м2, але не бiльш як 150 г/м2

5603 13 10 --- З покриттям 4,3% 0 0%
5603 13 90 --- Іншi 4,3% 0 0%

560314 Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або не дубльова-
ні, з поверхневою щiльнiстю понад 150 г/м2

5603 14 10 --- З покриттям 4,3% 0 0%
5603 14 90 --- Іншi 4,3% 0 0%

560394 Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або не дубльова-
ні, з поверхневою щiльнiстю понад 150 г/м2

5603 94 10 --- З покриттям 4,3% 0 0%
5603 94 90 --- Іншi 4,3% 0 0%

560600 Нитки позументнi, стрiчковi нитки та нитки подібної форми товарної позицiї 5404 або 5405, позументнi 
(крiм товарної позицiї 5605 та крiм позументних ниток з кiнського волосу); пряжа синель (включаючи пря-
жу синель з пуху); пряжа фасонна петляста

5606 00 10 - Пряжа фасонна петляста 8% 0 0%
5606 00 91 -- Нитки позументнi 5,3% 0 0%
5606 00 99 -- Іншi 5,3% 0 0%

560749 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетенi чи несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, просоченi або 
непросоченi, з покриттям або без покриття, в оболонцi або без оболонки, з гуми чи пластмаси, інші
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

5607 49 11 ---- Плетенi або в обплетенні 8% 0 0%
5607 49 19 ---- Іншi 8% 0 0%
5607 49 90 --- З лiнiйною щiльнiстю 50 000 децитексів (5 г/м) або менше 8% 0 0%

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетенi чи несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, просоченi або 
непросоченi, з покриттям або без покриття, в оболонцi або без оболонки, з гуми чи пластмаси, з iнших 
синтетичних волокон

5607 50 11 ---- Плетенi або в обплетенні 8% 0 0%
5607 50 19 ---- Іншi 8% 0 0%
5607 50 30 --- З лiнiйною щiльнiстю 50 000 децитексів (5 г/м) або менше 8% 0 0%
5607 50 90 -- З iнших синтетичних волокон 8% 0 0%

560819 Сiтки плетені із шпагату, мотузок або канатів; готові сiтки рибальськi та iншi готові сiтки з текстильних мате-
ріалів, інші

5608 19 11 ----- З шпагату, канатiв, мотузок або тросiв 8% 0 0%

5608 19 19 ----- Іншi 8% 0 0%
5608 19 30 ---- Іншi 8% 0 0%
5608 19 90 --- Іншi 8% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали Групи 56 є виробленими цілком в даній країні 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 56. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого 
походження, які набувають статусу товарів, що походять з певної країни 

5602 Фетр і повсть, просочені або 
непросочені, з покриттям або 
дубльовані: 

- тканої повсті 

- Інші

Вироблено з
- натуральних волокнин або 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна 
Однак: 
- поліпропіленового волокна заголовку 5402, 
- поліпропіленового волокна заголовку 5503 чи 5506 або 
- жмути поліпропіленових волокнин заголовку 5501, 
можуть бути використані, якщо у всіх випадках лінійна щільність однієї нитки 
або волокна є меншою за 9 децітекс, якщо їх вартість не перевищує 40 % ціни 
товару від виробника
Вироблено з: 
- натуральних волокнин, 
- хімічного штапельного волокна з казеїну, або 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна
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Код 
виду 
продук-
ції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого 
походження, які набувають статусу товарів, що походять з певної країни 

5606 Нитки позументні, стрічкові 
нитки та нитки подібної фор-
ми до заголовка 5404 або 
5405, позументні (крім заголо-
вка 5605 та крім позументних 
ниток з кінського волосу); 
пряжа синель (включаючи 
пряжу синель з пуху); пряжа 
фасонна петляста 

Вироблено з: 
- натуральних волокнин, 
- натуральних волокнин, 
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядін-
ня, 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи 
- паперових матеріалів
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 56 Вата, повсть і 
неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них, при експорті в Європей-
ський Союз.54

1. Маркування текстильних виробів

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

3. CІTES - Захист загрожених видів

4. Пакування

5. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

54  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

3. Cіtes – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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4. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)
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to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)

5. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту
Для ринкування в ЄС, засоби індивідуального захисту підлягають обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686). Директива поширюється на засоби 
індивідуального захисту, а саме  на такі пристрої та спорядження:

Директива не поширюється на:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Засоби індивідуальної безпеки повинні задовольняти обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки, викладені 
в ДодаткуІІ до директиви. Вони стосуються дизайну, виробництва, матеріалів, випробування, інструкцій, обов’язкової 
інформації від виробника, та інших аспектів.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список посилань на гармонізовані стандарти можна знайти за адресою:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. У 
деяких випадках потрібна участь в процесі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, 
що їх кожна держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оціню-
вання відповідності виробника до обов’язкових вимог.

Засоби індивідуального захисту діляться на категорії залежно від тяжкості травм, від яких вони захищають, і мо-
жуть підлягати різним процедурам оцінювання відповідності:

Категорія І (неважкі травми): декларація відповідності від самого виробника, на його відповідальність.

Категорія ІІ (серйозніші травми): сертифікат ЄС випробування типу, складений названим органом.

Категорія ІІІ (дуже важкі травми, які ведуть до непоправної шкоди здоров’ю або смерті): сертифікат ЄС випробу-
вання типу, а також система ЄС якості кінцевого продукту або система ЄС якості виробництва.
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Маркування знаком «CE»

Перш, ніж потрапити на ринок, засоби індивідуального захисту повинні бути позначені знаком «CE». Він свідчить 
про відповідність до обов’язкових вимог, викладених в директиві.

Знак має бути видимим, легко читабельним і незмивним. Він наноситься на кожну одиницю індивідуальних за-
собів захисту або на упаковку, і супроводжується ідентифікаційним номером названого органу, якщо він заді-
яний на етапі контролю продукту.

Законодавство

relatіng to the desіgn of personal protectіve equіpment (OJ L-399 30/12/1989)(CELEX 31989L0686)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

EUROCORD
Асоціація виробників  спеціалізованих шнурів і 
мотузок
Simon de Cockstraat 18
5048 AW Tilburg
The Netherlands
 +31 13 467 58 78
www.eurocord.eu

European Apparel and Textile Confederation 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Man-Made Fibres Association (CIRFS)
Європейська Асоціація синтетичних волокон 
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6,
1160 Brussels
Belgium
+32 (2) 676 74 55 
+32 (2) 676 74 54
www.cirfs.org

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org

International Wool Textile Organisation (IWTO)
Міжнародна Організація вовняного текстилю
Rue de l’Industrie 4
1000 Brussels
Belgium
+32 2 505 40 10
+32 2 503 47 85
www.iwto.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AEF PRO PARIS (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Grande Halle de la Villette
Paris 
France
www.aefproparis.com

BALTIC FASHION & TEXTILE - RIGA (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловості
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.baltictextile.eu

BALTIC FASHION & TEXTILE - VILNIUS (раз на рік)
Текстильна та шкірна промисловість 
Litexpo 
Vilnius 
Lithuania
www.baltictextile.eu

FAST TEXTILE (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Ptak Expo centre
Lodz 
Poland
www.ptakexpo.com

FATEX (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Paris Expo Porte de Versailles
Poznan Congress Center
Paris
France
www.homedecor.pl

INDIGO BRUXELLES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.indigo-salon.com

INNATEX (2 рази на рік)
Натуральні і органічні тканини
Ardek Center Rhein Main
Hofheim
Germany
www.innatex.muveo.de

ITMA (раз на 4 роки)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.itma.com

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MODA IN TESSUTO & ACCESSORI  (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Palais des Festivals de Cannes
Milan 
Italy
www.maredimoda.com

MILANO UNICA (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano City 
Milan 
Italy
www.milanounica.it

MUNICH FABRIC START (2 рази на рік)
Тканини 
M,O,C, 
Munich 
Germany
www.munichfabricstart.de

NANOITALTEX (раз на 2 роки)
Текстильна промисловість 
Grand Hotel Villa Torretta
Milan 
Italy
www.nanoitaltex.org
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PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr

PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu

PITTI IMMAGINE FILATI (2 рази на рік)
Пряжа
Stazione Leopolda 
Florence 
Italy
www.pittimmagine.com 

POUR L'AMOUR DU FIL (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France    
www.pourlamourdufil.com

PROPOSTE (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Spazio Villa Erba
Cernobbio 
Italy
www.propostefair.it

SOFAB (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland 
www.mtp.pl

STOFFEN SPEKTAKEL HASSELT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Grenslandhallen
Hasselt 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL METZ (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MONS (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mons-Expo
Mons 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL KERKRADE (раз на рік)
Текстиль і тканини 
Kerkrade
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL ZWOLLE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Markt Kerkrade
Zwolle 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MULHOUSE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mulhouse - Parc des Expositions
Mulhouse 
France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GENT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Flanders Expo
Ghent
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GOES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Zeelandhallen
Goes 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

TISSU PREMIER COLLECTIONS (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.tissu-premier.com

THE LONDON TEXTILE FAIR (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Business Design Centre Islington
London 
UK - United Kingdom
www.thelondontextilefair.co.uk
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TEXWORLD (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Parc des expositions du Bourget
Paris
France
www.texworld.fr.messefrankfurt.com

TV - TEXTILVEREDELUNG + PROMOTION (раз на 2 
роки)
Текстильна промисловість 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.tecstyle-visions.com

TEXCARE INTERNATIONAL FRANKFURT (раз на 4 
роки)
Текстильна промисловість 
Shanghai New International Expo Centre
Frankfurt 
Germany
www.texcare-asia.hk.messefrankfurt.com
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Група 57.  
КИЛИМИ ТА ІНШІ ТЕКСТИЛЬНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
57.01 Вузликові килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або неготові

57.02 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тканi, нетафтингові або нефлоковані, готові або неготові, 
включаючи “кілім”, “сумах”, “кермані” та подібнi килими ручної роботи

57.03 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, готові або неготові

57.04 Килими та інші текстильні покриття для підлоги з повстi, нетафтингові, нефлоковані, готові або неготові

57.05 Інші килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або неготові
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС килимів та іншого текстильного покриття для підлоги 
за період 2012-2014 років склав €0,56 млн, зростаючи в середньому на 26,6% на рік.  Для ЄС це становило 0,04% 
від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції     Групи 57 за згаданий період, що скла-
ло €1,3 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 57 (€ млн)

Частка Групи 57 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до ЄС
Група 57(%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 57 (%)

5702  КИЛИМИ ТА ІНШІ ТЕКСТИЛЬНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ТКАНI, НЕТАФТИНГОВІ АБО НЕФЛОКОВАНІ, ГОТОВІ АБО 
НЕГОТОВІ, ВКЛЮЧАЮЧИ “КІЛІМ”, “СУМАХ”, “КЕРМАНІ” ТА ПОДІБНI КИЛИМИ РУЧНОЇ РОБОТИ

5703  КИЛИМИ ТА ІНШІ ТЕКСТИЛЬНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ТАФТИНГОВІ, ГОТОВІ АБО НЕГОТОВІ
5705  ІНШІ КИЛИМИ ТА ІНШІ ТЕКСТИЛЬНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ГОТОВІ АБО НЕГОТОВІ
5704  КИЛИМИ ТА ІНШІ ТЕКСТИЛЬНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ З ПОВСТI, НЕТАФТИНГОВІ, НЕФЛОКОВАНІ, ГОТОВІ АБО 

НЕГОТОВІ
5701  ВУЗЛИКОВІ КИЛИМИ ТА ІНШІ ТЕКСТИЛЬНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ГОТОВІ АБО НЕГОТОВІ
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 18 видів продукції Групи 57  (на рівні 6 знаків), що склало  99,4% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

570242 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тканi, не-
тафтингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи 
“кілім”, “сумах”, “кермані” та подібнi килими ручної роботи, із 
синтетичних або штучних текстильних матеріалів

325 109 57,7%

570299 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тканi, не-
тафтингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи 
“кілім”, “сумах”, “кермані” та подібнi килими ручної роботи, з 
iнших текстильних матеріалів

138 438 24,6%

570320 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, 
готові або неготові, з найлону або iнших полiамiдiв

35 941 6,4%

570330 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, 
готові або неготові, з iнших синтетичних або штучних тек-
стильних матеріалів

22 464 4,0%

570291 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тканi, не-
тафтингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи 
“кілім”, “сумах”, “кермані” та подібнi килими ручної роботи, з 
вовни або тонкого волосу тварин

12 088 2,1%

570390 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, 
готові або неготові, з  iнших текстильних матеріалів

9 772 1,7%

570249 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тканi, не-
тафтингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи 
“кілім”, “сумах”, “кермані” та подібнi килими ручної роботи,з 
iнших текстильних матеріалів

5 899 1,0%

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові 
або неготові

5 479 1,0%

570310 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, 
готові або неготові, з вовни або тонкого волосу тварин

2 538 0,5%

570490 Килими та інші текстильні покриття для підлоги з повстi, не-
тафтингові, нефлоковані, готові або неготові

2 408 0,4%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 57 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

570242 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тканi, нетафтингові або нефлоковані, готові або неготові, 
включаючи “кілім”, “сумах”, “кермані” та подібнi килими ручної роботи, із синтетичних або штучних текстиль-
них матеріалів

5702 42 10 --- Килими аксмінстерські 8% 0 0%
5702 42 90 --- Інші 8% 0 0%

570249 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тканi, нетаф-
тингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи “кілім”, 
“сумах”, “кермані” та подібнi килими ручної роботи,з iнших тек-
стильних матеріалів

8% 0 0%

570291 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тканi, нетаф-
тингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи “кілім”, 
“сумах”, “кермані” та подібнi килими ручної роботи, з вовни або 
тонкого волосу тварин

8% 0 0%

570299 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тканi, нетаф-
тингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи “кілім”, 
“сумах”, “кермані” та подібнi килими ручної роботи, з iнших тек-
стильних матеріалів

8% 0 05

570310 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, гото-
ві або неготові, вовни або тонкого волосу тварин

8% 0 0%

570320 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, готові або неготові, з найлону або iнших 
полiамiдiв

5703 20 12 --- У виглядi пластин, з максимальною площею 0,3 м2 8% 0 0%
5703 20 18 --- Іншi 8% 0 0%
5703 20 92 --- У виглядi пластин, з максимальною площею 0,3 м2 8% 0 0%
5703 20 98 --- Іншi 8% 0 0%

570330 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, готові або неготові, з iнших синтетичних або 
штучних текстильних матеріалів

5703 30 12 --- У виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2 8% 0 0%
5703 30 18 --- Іншi 8% 0 0%
5703 30 82 --- У виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2 8% 0 0%

5703 30 88 --- Іншi 8% 0 0%
570390 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, готові або неготові, з  iнших текстильних мате-

ріалів
5703 90 20 -- У виглядi пластин, з максимальною площею 0,3 м2 8% 0 0%
5703 90 80 -- Іншi 8% 0 0%

570490 Килими та інші текстильні покриття для підлоги з повстi, нетаф-
тингові, нефлоковані, готові або неготові

6,7% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або неготові
5705 00 10 - З вовни або тонкого волосу тварин 8% 0 0%
5705 00 30 - Із синтетичних або штучних текстильних матерiалiв 8% 0 0%
5705 00 90 - З iнших текстильних матерiалiв 8% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 57 є виробленими цілком в даній країні 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 57: Килими та інші 
текстильні покриття для підлоги, при експорті в Європейський Союз.55

1. Маркування текстильних виробів

2.  Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

3.  CІTES - Захист загрожених видів

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

55  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

3. Cіtes – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:
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Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Carpet and Rug Association (ECRA)
Європейська Асоціація килимів та килимових 
покриттів
Rue Montoyer / Montoyerstraat 23
1000 Brussels 
Belgium
+ 32 228 01813
www.pro-dis.info

European Apparel and Textile Confederation 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org

International Wool Textile Organisation (IWTO)
Міжнародна Організація вовняного текстилю
Rue de l'Industrie 4
1000 Brussels
Belgium
+32 2 505 40 10
+32 2 503 47 85
www.iwto.org/contact
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AEF PRO PARIS (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Grande Halle de la Villette
Paris 
France
www.aefproparis.com

BALTIC FASHION & TEXTILE - RIGA (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловості
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.baltictextile.eu

BALTIC FASHION & TEXTILE - VILNIUS (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловість
Litexpo 
Vilnius 
Lithuania
www.baltictextile.eu

DOMOTEX HANNOVER (раз на рік)
Килими та підлогові покриття
Deutsche Messe Hannover
Hannover 
Germany
www.domotex.de

EXPODECOR (раз на рік)
Предмети декору, меблі, кераміка, освітлення, 
покриттія для полу
Batalha Centro de Exposições
Batalha 
Portugal
www.exposalao.pt

FAST TEXTILE (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Ptak Expo centre
Lodz 
Poland
www.ptakexpo.com

FATEX (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Paris Expo Porte de Versailles
Poznan Congress Center
Paris
France
www.homedecor.pl

INDIGO BRUXELLES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.indigo-salon.com

INNATEX (2 рази на рік)
Натуральні і органічні тканини
Ardek Center Rhein Main
Hofheim
Germany
www.innatex.muveo.de

ITMA (раз на 4 роки)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.itma.com

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MODA IN TESSUTO & ACCESSORI  (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Palais des Festivals de Cannes
Milan 
Italy
www.maredimoda.com

MILANO UNICA (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano City 
Milan 
Italy
www.milanounica.it
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MUNICH FABRIC START (2 рази на рік)
Тканини 
M,O,C, 
Munich 
Germany
www.munichfabricstart.de

NANOITALTEX (раз на 2 роки)
Текстильна промисловість 
Grand Hotel Villa Torretta
Milan 
Italy
www.nanoitaltex.org

PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr

PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu

PITTI IMMAGINE FILATI (2 рази на рік)
Пряжа
Stazione Leopolda 
Florence 
Italy
www.pittimmagine.com 

POUR L'AMOUR DU FIL (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France    
www.pourlamourdufil.com

PROPOSTE (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Spazio Villa Erba
Cernobbio 
Italy
www.propostefair.it

SOFAB (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland 
www.mtp.pl

STOFFEN SPEKTAKEL HASSELT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Grenslandhallen
Hasselt 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL METZ (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MONS (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mons-Expo
Mons 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL KERKRADE (раз на рік)
Текстиль і тканини 
Kerkrade
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL ZWOLLE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Markt Kerkrade
Zwolle 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MULHOUSE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mulhouse - Parc des Expositions
Mulhouse 
France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GENT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Flanders Expo
Ghent
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GOES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Zeelandhallen
Goes 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl
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 TISSU PREMIER COLLECTIONS (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.tissu-premier.com

THE LONDON TEXTILE FAIR (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Business Design Centre Islington
London 
UK - United Kingdom
www.thelondontextilefair.co.uk

TEXWORLD (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Parc des expositions du Bourget
Paris
France
www.texworld.fr.messefrankfurt.com

TV - TEXTILVEREDELUNG + PROMOTION (раз на 2 
роки)
Текстильна промисловість 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.tecstyle-visions.com

TEXCARE INTERNATIONAL FRANKFURT (раз на 4 
роки)
Текстильна промисловість 
Shanghai New International Expo Centre
Frankfurt 
Germany
www.texcare-asia.hk.messefrankfurt.com
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Група 58.  
СПЕЦІАЛЬНІ ТКАНИНИ; ТАФТИНГОВІ ТЕКСТИЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ; МЕРЕЖИВА; ГОБЕЛЕНИ; ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ; ВИШИВКА

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
58.01 Тканини ворсові та із синелі, крiм тканин, зазначених у товарних позицiях 5802 або 5806

58.02 Тканини махровi для рушникiв та подібні махровi тканини, крiм вузьких тканин товарної позицiї 5806; 
тафтингові текстильні матеріали, крiм виробів товарної позицiї 5703

58.03 Тканини ажурного переплетення, крiм вузьких тканин товарної позицiї 5806

58.04
Тюль та iншi сiтчастi полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного 
в’язання; мереживо у куску, стрiчках або окремими орнаментами, крiм полотен товарних позицiй 6002 — 
6006

58.05
Меблево-декоративні тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об’юcонських, бовезь-
ких гобеленiв та аналогічних гобеленів, гобелени вишиті (наприклад гладдю чи хрестом), обробленi чи 
необробленi

58.06 Вузькi тканини, крiм виробів товарної позицiї 5807; вузькi тканини безутоковi, що складаються з основи, 
скрiпленої склеюванням (болдюкс)

58.07 Етикетки, емблеми та аналогiчнi вироби з текстильних матерiалiв у куску, у виглядi стрiчок чи розрiзанi за 
формою або розміром, але не вишитi

58.08 Тасьма плетена у куску; декоративні оздоблювання у куску без вишивки, крiм трикотажних; китицi, пом-
пони та подібні вироби

58.09 Тканини з металевих ниток або металiзованої пряжі товарної позицiї 5605, якi використовуються для одя-
гу, оббивання меблiв чи подібних цiлей, в іншому місці не зазначені

58.10 Вишивка у куску, у виглядi стрiчок або окремих орнаментiв

58.11
Стьобана текстильна продукція у куску, що складається з одного або кiлькох шарiв текстильних мате-
ріалів, з'єднаних з прокладним матеріалом прошиванням або iншим способом, крiм вишивки товарної 
позицiї 5810
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС спеціальних тканин; тафтингових текстильних матеріа-
лів; мережива; гобелену; оздоблювальних матеріалів; вишивки за період 2012-2014 років склав €0,29 млн, змен-
шувався в середньому на -6% на рік.  Для ЄС це становило 0,04% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з 
усього світу) продукції Групи 58 за згаданий період, що склало €708 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 58 (€ млн)

Частка Групи 58 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 58 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 58 (%)

5811  СТЬОБАНА ТЕКСТИЛЬНА ПРОДУКЦІЯ У КУСКУ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ОДНОГО АБО КIЛЬКОХ ШАРIВ ТЕКСТИЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ, З'ЄДНАНИХ З ПРОКЛАДНИМ МАТЕРІАЛОМ ПРОШИВАННЯМ АБО IНШИМ СПОСОБОМ, КРIМ ВИШИВ-
КИ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 5810

5806  ВУЗЬКI ТКАНИНИ, КРIМ ВИРОБІВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 5807; ВУЗЬКI ТКАНИНИ БЕЗУТОКОВI, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ З 
ОСНОВИ, СКРIПЛЕНОЇ СКЛЕЮВАННЯМ (БОЛДЮКС)

5801  ТКАНИНИ ВОРСОВІ ТА ІЗ СИНЕЛІ, КРIМ ТКАНИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ТОВАРНИХ ПОЗИЦIЯХ 5802 АБО 5806
5807  ЕТИКЕТКИ, ЕМБЛЕМИ ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ З ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ У КУСКУ, У ВИГЛЯДI СТРIЧОК ЧИ 

РОЗРIЗАНI ЗА ФОРМОЮ АБО РОЗМІРОМ, АЛЕ НЕ ВИШИТI
5805  МЕБЛЕВО-ДЕКОРАТИВНІ ТКАНИНИ РУЧНОЇ РОБОТИ ТИПУ ФРАНЦУЗЬКИХ, ФЛАМАНДСЬКИХ, ОБ’ЮCОНСЬКИХ, 

БОВЕЗЬКИХ ГОБЕЛЕНIВ ТА АНАЛОГІЧНИХ ГОБЕЛЕНІВ, ГОБЕЛЕНИ ВИШИТІ (НАПРИКЛАД ГЛАДДЮ ЧИ ХРЕСТОМ), 
ОБРОБЛЕНI ЧИ НЕОБРОБЛЕНI
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CHAPTER 58: SPECIAL  WOVEN FABRICS; TUFTED  TEXTILE 
FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS;    EMBROIDERY 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of special  woven fabrics; tufted  textile fabrics; lace; tapestries; trimmings;    
embroidery between 2012 and 2014 amounted to €0,29mn, growing by an average of  ‐6% per annum over the 
period. This represents 0,04% of the EU’s €708mn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 58 (€ mn) Share of Chapter 58 in Ukraine’s Exports to EU (%) 
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Chapter 58 (%) 
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CHAPTER 58: SPECIAL  WOVEN FABRICS; TUFTED  TEXTILE 
FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS;    EMBROIDERY 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of special  woven fabrics; tufted  textile fabrics; lace; tapestries; trimmings;    
embroidery between 2012 and 2014 amounted to €0,29mn, growing by an average of  ‐6% per annum over the 
period. This represents 0,04% of the EU’s €708mn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 58 (€ mn) Share of Chapter 58 in Ukraine’s Exports to EU (%) 
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CHAPTER 58: SPECIAL  WOVEN FABRICS; TUFTED  TEXTILE 
FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS;    EMBROIDERY 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of special  woven fabrics; tufted  textile fabrics; lace; tapestries; trimmings;    
embroidery between 2012 and 2014 amounted to €0,29mn, growing by an average of  ‐6% per annum over the 
period. This represents 0,04% of the EU’s €708mn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 58 (€ mn) Share of Chapter 58 in Ukraine’s Exports to EU (%) 
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CHAPTER 58: SPECIAL  WOVEN FABRICS; TUFTED  TEXTILE 
FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS;    EMBROIDERY 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of special  woven fabrics; tufted  textile fabrics; lace; tapestries; trimmings;    
embroidery between 2012 and 2014 amounted to €0,29mn, growing by an average of  ‐6% per annum over the 
period. This represents 0,04% of the EU’s €708mn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 58 (€ mn) Share of Chapter 58 in Ukraine’s Exports to EU (%) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 50 видів продукції Групи 58  (на рівні 6 знаків), що склало  93,7% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

581100 Стьобана текстильна продукція у куску, що складаєть-
ся з одного або кiлькох шарiв текстильних матеріалів, 
з'єднаних з прокладним матеріалом прошиванням або 
iншим способом, крiм вишивки товарної позицiї 5810

163 736 55,75%

580710 Етикетки, емблеми та аналогiчнi вироби з текстильних 
матерiалiв у куску, у виглядi стрiчок чи розрiзанi за фор-
мою або розміром, але не вишитi, тканi

22 671 7,72%

580640 Тканини безутоковi, що складаються з основи, скрiпленої 
склеюванням (болдюкс)

17 109 5,83%

580632 Вузькi тканини, крiм виробів товарної позицiї 5807; вузькi 
тканини безутоковi, що складаються з основи, скрiпленої 
склеюванням (болдюкс), із синтетичних або штучних во-
локон

16 546 5,63%

580123 Тканини ворсові та із синелі, крiм тканин, зазначених у то-
варних позицiях 5802 або 5806, інші тканини з утоковим 
ворсом

16 509 5,62%

580136 Тканини ворсові та із синелі, крiм тканин, зазначених у 
товарних позицiях 5802 або 5806, тканини з синелi

9 529 3,24%

580790 Етикетки, емблеми та аналогiчнi вироби з текстильних 
матерiалiв у куску, у виглядi стрiчок чи розрiзанi за фор-
мою або розміром, але не вишитi, інші 

7 248 2,47%

580500 Меблево-декоративні тканини ручної роботи типу 
французьких, фламандських, об’юcонських, бовезьких 
гобеленiв та аналогічних гобеленів, гобелени вишиті (на-
приклад гладдю чи хрестом), обробленi чи необробленi

6 828 2,32%

580631 Вузькi тканини, крiм виробів товарної позицiї 5807; вузькi 
тканини безутоковi, що складаються з основи, скрiпленої 
склеюванням (болдюкс), з бавовни

6 807 2,32%

580122 Тканини ворсові та із синелі, крiм тканин, зазначених 
у товарних позицiях 5802 або 5806, вельвет-корд з 
розрiзаним ворсом

5 825 1,98%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 58 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

580122 Тканини ворсові та із синелі, крiм тканин, зазначених у товарних 
позицiях 5802 або 5806, вельвет-корд з розрiзаним ворсом

8% 0 0%

580123 Тканини ворсові та із синелі, крiм тканин, зазначених у товарних 
позицiях 5802 або 5806, інші тканини з утоковим ворсом

8% 0 0%

580136 Тканини ворсові та із синелі, крiм тканин, зазначених у товарних 
позицiях 5802 або 5806, тканини з синелi

8% 0 0%

580500 Меблево-декоративні тканини ручної роботи типу французьких, 
фламандських, об’юcонських, бовезьких гобеленiв та аналогіч-
них гобеленів, гобелени вишиті (наприклад гладдю чи хрестом), 
обробленi чи необробленi

5,6% 0 0%

580631 Вузькi тканини, крiм виробів товарної позицiї 5807; вузькi тканини 
безутоковi, що складаються з основи, скрiпленої склеюванням 
(болдюкс), з бавовни

7,5% 0 0%

580632 Вузькi тканини, крiм виробів товарної позицiї 5807; вузькi тканини безутоковi, що складаються з основи, 
скрiпленої склеюванням (болдюкс), із синтетичних або штучних волокон

5806 32 10 00 --- З тканим пругом 7,5% 0 0%
5806 32 90 00 --- Іншi 7,5% 0 0%

580640 Тканини безутоковi, що складаються з основи, скрiпленої склею-
ванням (болдюкс)

6,2% 0 0%

580710 Етикетки, емблеми та аналогiчнi вироби з текстильних матерiалiв у куску, у виглядi стрiчок чи розрiзанi 
за формою або розміром, але не вишитi, тканi

5807 10 10 00 -- З витканими написами 6,2% 0 0%
5807 10 90 00 -- Іншi 6,2% 0 0%

580790 Етикетки, емблеми та аналогiчнi вироби з текстильних матерiалiв у куску, у виглядi стрiчок чи розрiзанi 
за формою або розміром, але не вишитi, інші

5807 90 10 00 -- З повстi або нетканих матерiалiв 6,3% 0 0%
5807 90 90 00 -- Іншi 8% 0 0%

581100 Стьобана текстильна продукція у куску, що складається з одного 
або кiлькох шарiв текстильних матеріалів, з'єднаних з прокладним 
матеріалом прошиванням або iншим способом, крiм вишивки то-
варної позицiї 5810

8% 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 58 є виробленими цілком в даній країні 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 58 : Спеціальні тка-
нини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка, при експорті 
в Європейський Союз.56

1. Маркування текстильних виробів

2.   Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

56  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Apparel and Textile Confederation 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org

European Man-Made Fibres Association (CIRFS)
Європейська Асоціація синтетичних волокон
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6, 
1160 Brussels
Belgium
+32 (2) 676 74 55 
www.cirfs.org 

European Association for Textile Polyolefin (EATP) 
Європейська Асоціація текстильнгого поліолефіну
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, Box 12
Brussels 1160
Belgium
+ 32-2-676-74-72
www.eatp.org

European Moulded Fibre Association (EMFA)
Європейська Асоціація формованих волокон
c/o Shearman & Sterling
Gervinusstraße 17
60322 Frankfurt a. M.
Germany
+49 (0) 69. 66 12 40 65
www.emfa.eu 

European Association High Temperature Insulation 
Wool Industry
Європейська Асоціація промисловості 
високотемпературного теплоізоляційного волокна 
3, rue du Colonel Moll
75017 Paris
France
+ 33 6 31 48 74 26
www.ecfia.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AEF PRO PARIS (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Grande Halle de la Villette
Paris 
France
www.aefproparis.com

BALTIC FASHION & TEXTILE - RIGA (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловості
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.baltictextile.eu

BALTIC FASHION & TEXTILE - VILNIUS (раз на рік)
Текстильна та шкірна промисловість 
Litexpo 
Vilnius 
Lithuania
www.baltictextile.eu

FAST TEXTILE (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Ptak Expo centre
Lodz 
Poland
www.ptakexpo.com

FATEX (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Paris Expo Porte de Versailles
Poznan Congress Center
Paris
France
www.homedecor.pl

INDIGO BRUXELLES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.indigo-salon.com

INNATEX (2 рази на рік)
Натуральні і органічні тканини
Ardek Center Rhein Main
Hofheim
Germany
www.innatex.muveo.de

ITMA (раз на 4 роки)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.itma.com

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MODA IN TESSUTO & ACCESSORI  (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Palais des Festivals de Cannes
Milan 
Italy
www.maredimoda.com

MILANO UNICA (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano City 
Milan 
Italy
www.milanounica.it

MUNICH FABRIC START (2 рази на рік)
Тканини 
M,O,C, 
Munich 
Germany
www.munichfabricstart.de

NANOITALTEX (раз на 2 роки)
Текстильна промисловість 
Grand Hotel Villa Torretta
Milan 
Italy
www.nanoitaltex.org
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PAVILLON DES ARTS ET DU DESIGN (раз на рік)
Меблі, малюнки, картини, скульптури, фотографія, 
дизайн,  мистецтва Азії, сучасне скло, ювелірні 
вироби, срібло, килими, гобелени.
Jardin des Tuileries - Esplanade des Feuillants
Paris 
France
www.pad-fairs.com

PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr

PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu

PITTI IMMAGINE FILATI (2 рази на рік)
Пряжа
Stazione Leopolda 
Florence 
Italy
www.pittimmagine.com 

POUR L'AMOUR DU FIL (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France    
www.pourlamourdufil.com

PROPOSTE (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Spazio Villa Erba
Cernobbio 
Italy
www.propostefair.it

SOFAB (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland 
www.mtp.pl

STOFFEN SPEKTAKEL HASSELT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Grenslandhallen
Hasselt 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL METZ (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MONS (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mons-Expo
Mons 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL KERKRADE (раз на рік)
Текстиль і тканини 
Kerkrade
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL ZWOLLE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Markt Kerkrade
Zwolle 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MULHOUSE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mulhouse - Parc des Expositions
Mulhouse 
France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GENT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Flanders Expo
Ghent
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GOES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Zeelandhallen
Goes 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

TISSU PREMIER COLLECTIONS (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.tissu-premier.com
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THE LONDON TEXTILE FAIR (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Business Design Centre Islington
London 
UK - United Kingdom
www.thelondontextilefair.co.uk

TEXWORLD (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Parc des expositions du Bourget
Paris
France
www.texworld.fr.messefrankfurt.com

TV - TEXTILVEREDELUNG + PROMOTION (раз на 2 
роки)
Текстильна промисловість 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.tecstyle-visions.com

TEXCARE INTERNATIONAL FRANKFURT (раз на 4 
роки)
Текстильна промисловість 
Shanghai New International Expo Centre
Frankfurt 
Germany
www.texcare-asia.hk.messefrankfurt.com
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Група 59.  
ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ПРОСОЧЕНІ, ПОКРИТІ АБО 
ДУБЛЬОВАНІ; ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ ТЕХНІЧНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

59.01

Текстильні матеріали, просмолені або накрохмалені, які використовуються для виготовлення книжкових 
палітурок або в аналогічних цілях; полотна для копіювання; заґрунтовані полотна для живопису; бортів-
ка та подібні жорсткі текстильні матеріали, які використовуються для виготовлення каркасів головних 
уборів

59.02 Матеріали корднi для шин з найлонових або iнших полiамiдних, полiефiрних або вiскозних високомiцних 
ниток

59.03 Текстильні матеріали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами, крiм матеріалів товарної 
позицiї 5902

59.04 Лiнолеум, розрiзаний або не розрiзаний за формою; матерiали для покриття пiдлоги, на текстильнiй 
основi, розрiзанi або не розрiзанi за формою

59.05 Настінні покриття з текстильних матерiалiв

59.06 Текстильнi матерiали прогумованi, крiм тканин товарної позицiї 5902

59.07 Текстильнi матерiали, просоченi або покриті іншим способом; полотна, розписанi для театральних 
декорацiй, художнiх студiй чи аналогiчного використання

59.08
Гноти тканi, трикотажнi або плетенi з текстильних матерiалiв для ламп, нагрiвальних пристроїв, запаль-
ничок, свiчок тощо; газорозжарювальнi сiтки i трикотажне трубчасте полотно для газових пальникiв, 
просоченi або непросоченi

59.09 Шланги для насосiв та подібнi шланги з текстильних матерiалiв, на підкладці з обшивкою, з пристроями з 
iнших матерiалiв або без них

59.10
Стрічки конвеєрні або паси привіднi, чи бельтинг з текстильного матерiалу, просоченi або непросоченi, 
з покриттям або без нього, дубльованi або не дубльованi пластмасами або армованi металом чи iншими 
матерiалами

59.11 Текстильнi матерiали та вироби для технiчного призначення, про якi йдеться у Примiтцi 7 до цiєї групи
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС текстильних матеріалів, просочених, покритих або дуб-
льованих; текстильних виробів технічного призначення за період 2012-2014 років склав €0,3 млн, зменшував-
ся в середньому на -2% на рік.  Для ЄС це становило 0,03% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усьо-
го світу) продукції Групи 59 за згаданий період, що склало €1 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 59 (€ млн)

Частка Групи 59 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 59 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 59 (%)

5911  ТЕКСТИЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА ВИРОБИ ДЛЯ ТЕХНIЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРО ЯКI ЙДЕТЬСЯ У ПРИМIТЦI 7 ДО ЦIЄЇ 
ГРУПИ

5904  ЛIНОЛЕУМ, РОЗРIЗАНИЙ АБО НЕ РОЗРIЗАНИЙ ЗА ФОРМОЮ; МАТЕРIАЛИ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПIДЛОГИ, НА ТЕКСТИЛЬНIЙ 
ОСНОВI, РОЗРIЗАНI АБО НЕ РОЗРIЗАНI ЗА ФОРМОЮ

5903  ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ПРОСОЧЕНI, З ПОКРИТТЯМ АБО ДУБЛЬОВАНI ПЛАСТМАСАМИ, КРIМ МАТЕРІАЛІВ ТОВАР-
НОЇ ПОЗИЦIЇ 5902

5906  ТЕКСТИЛЬНI МАТЕРIАЛИ ПРОГУМОВАНI, КРIМ ТКАНИН ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 5902
5901  ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ПРОСМОЛЕНІ АБО НАКРОХМАЛЕНІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 

КНИЖКОВИХ ПАЛІТУРОК АБО В АНАЛОГІЧНИХ ЦІЛЯХ; ПОЛОТНА ДЛЯ КОПІЮВАННЯ; ЗАҐРУНТОВАНІ ПОЛОТНА 
ДЛЯ ЖИВОПИСУ; БОРТІВКА ТА ПОДІБНІ ЖОРСТКІ ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИГО-
ТОВЛЕННЯ КАРКАСІВ ГОЛОВНИХ УБОРІВ
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CHAPTER 59: IMPREGNATED, COATED, COVERED OR 
LAMINATED TEXTILE FABRICS; TEXTILE ARTICLES OF A KIND 

SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE 
 
Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a 
kind suitable for industrial use between 2012 and 2014 amounted to €0,3mn, growing by an average of  ‐2% 
per annum over the period. This represents 0,03% of the EU’s €1bn average worldwide imports of these products 
over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 59 (€ mn) Share of Chapter 59 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 
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5  TEXTILE PRODUCTS AND ARTICLES, FOR TECHNICAL USE, SPECIFIED IN NOTE 7 TO CHAPTER 59 
5 0  LINOLEUM, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE; FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, WHETHER OR NOT 
CUT TO SHAPE 
5 0  TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS (EXCL. TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER 
POLYAMIDES, POLYESTERS OR VISCOSE RAYON; WALLCOVERINGS IMPREGNATED OR COVERED WITH TEXTILE MATERIALS; FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A 
TEXTILE BACKING AND A TOP LAYER OR COVERING OF PLASTICS) 
5 0  RUBBERISED TEXTILE FABRICS (EXCL. TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, POLYESTERS OR VISCOSE RAYON) 
5 0  TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS, THE MANUFACTURE OF BOXES AND 
ARTICLES OF CARDBOARD OR THE LIKE; TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR STIFFENED TEXTILE FABRICS OF A KIND USED FOR 
HAT FOUNDATIONS (EXCL. PLASTIC COATED TEXTILE FABRICS) 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 59  

 Ukraine exports 20 products of Chapter 59 at a 6 digit customs code. The following top 10 products represent 96,6% 
of total exports of such products. 

Code Description Average Value 
of exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

590490  FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A 
TEXTILE BACKING, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE (EXCL. LINOLEUM) 

79 888  25,9% 

591190  TEXTILE PRODUCTS AND ARTICLES, FOR TECHNICAL PURPOSES, SPECIFIED IN 
NOTE 7 TO CHAPTER 59, N.E.S. 

70 004  22,7% 

590390  TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH 
PLASTICS OTHER THAN POLY VINYL CHLORIDE  OR POLYURETHANE (EXCL. 
TYRE CORD FABRIC OF HIGH‐TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER 
POLYAMIDES, POLYESTERS OR VISCOSE RAYON; WALLCOVERINGS OF 
TEXTILE MATERIALS IMPREGNATED OR COVERED WITH PLASTIC; FLOOR 
COVERINGS CONSISTING OF A TEXTILE BACKING AND A TOP LAYER OR 
COVERING OF PLASTICS) 

35 469  11,5% 

590610  ADHESIVE TAPE OF RUBBERISED TEXTILE FABRICS, OF A WIDTH OF <= 20 CM 
(EXCL. THAT IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL 
SUBSTANCES OR PUT UP FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL 
OR VETERINARY PURPOSES) 

30 953  10,0% 

591110  TEXTILE FABRICS, FELT AND FELT‐LINED WOVEN FABRICS, COATED, 
COVERED OR LAMINATED WITH RUBBER, LEATHER OR OTHER MATERIAL, OF 
A KIND USED FOR CARD CLOTHING, AND SIMILAR FABRICS OF A KIND USED 
FOR OTHER TECHNICAL PURPOSES, INCL. NARROW FABRICS MADE OF 

18 114  5,9% 

ІНШІ
5,52%

5911 МАТЕРIАЛИ ТА 
ВИРОБИ ДЛЯ 
ТЕХНIЧНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ …
28,97%

5904 
ЛIНОЛЕУМ…

27,23%

5903 
ТЕКСТИЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ, 

ПРОСОЧЕНI…
22,66%

5906 МАТЕРIАЛИ 
ПРОГУМОВАНI…

11,18%

5901 ТЕКСТИЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ…

4,44%

ІНШІ
17,14%

УГОРЩИНА
31,08%

БОЛГАРІЯ
22,96%

РУМУНІЯ
11,64%

ПОЛЬЩА
10,30%

НІМЕЧЧИНА
6,88%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 20 видів продукції Групи 59  (на рівні 6 знаків), що склало  96,6% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

590490 Лiнолеум, розрiзаний або не розрiзаний за формою; 
матерiали для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, 
розрiзанi або не розрiзанi за формою, інші

79 888 25,9%

591190 Текстильнi матерiали та вироби для технiчного призна-
чення, про якi йдеться у Примiтцi 7 до цiєї групи, інші

70 004 22,7%

590390 Текстильні матеріали, просоченi, з покриттям або 
дубльованi пластмасами, крiм матеріалів товарної позицiї 
5902, інші

35 469 11,5%

590610 Текстильнi матерiали прогумованi, крiм тканин товарної 
позицiї 5902 , клейкi смуги завширшки не бiльш як 20 см

30 953 10,0%

591110 Текстильні матеріали, повсть i тканини на пiдкладцi з 
повстi, покритi або дубльованi гумою, шкiрою або iншим 
матерiалом, аналогiчнi до тих, які використовуються для 
виробництва оснащення кардiв (чесальних машин) та 
подібних виробiв для iншого технiчного призначення, 
включаючи вузькі тканини з вельвету, просоченi гумою 
для покриття ткацьких навоїв

18 114 5,9%

590310 Текстильні матеріали, просоченi, з покриттям або 
дубльованi пластмасами, крiм матеріалів товарної позицiї 
5902, полiвінілхлоридом

17 518 5,7%

590320 Текстильні матеріали, просоченi, з покриттям або 
дубльованi пластмасами, крiм матеріалів товарної позицiї 
5902, полiуретаном

16 956 5,5%

590190 Текстильні матеріали, просмолені або накрохмалені, які 
використовуються для виготовлення книжкових палі-
турок або в аналогічних цілях; полотна для копіювання; 
заґрунтовані полотна для живопису; бортівка та подібні 
жорсткі текстильні матеріали, які використовуються для 
виготовлення каркасів головних уборів, інші

13 167 4,3%

591000 Стрічки конвеєрні або паси привіднi, чи бельтинг з 
текстильного матерiалу, просоченi або непросоченi, з 
покриттям або без нього, дубльованi або не дубльованi 
пластмасами або армованi металом чи iншими 
матерiалами

11 884 3,8%

590410 Лiнолеум, розрiзаний або не розрiзаний за формою; 
матерiали для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, 
розрiзанi або не розрiзанi за формою

4 186 1,4%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 59 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

590190 Текстильні матеріали, просмолені або накрохмалені, які ви-
користовуються для виготовлення книжкових палітурок або 
в аналогічних цілях; полотна для копіювання; заґрунтовані 
полотна для живопису; бортівка та подібні жорсткі текстильні 
матеріали, які використовуються для виготовлення каркасів 
головних уборів, інші

6,5% 0 0%

590310 Текстильні матеріали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами, крiм матеріалів товарної 
позицiї 5902, полiвінілхлоридом

5903 10 10 -- Просоченi 8% 0 0%
5903 10 90 -- Покритi або дубльовані: 8% 0 0%

590320 Текстильні матеріали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами, крiм матеріалів товарної 
позицiї 5902, полiуретаном

5903 20 10 -- Просоченi 8% 0 0%
5903 20 90 -- Покритi або дубльовані 8% 0 0%

590390 Текстильні матеріали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами, крiм матеріалів товарної 
позицiї 5902, інші

5903 90 10 -- Просоченi 8% 0 0%
5903 90 91 --- Похiдними целюлози або iншими пластмасами, при цьому 

текстильний матерiал створює лицьовий бiк
8% 0 0%

5903 90 99 --- Іншi 8% 0 0%
590410 Лiнолеум, розрiзаний або не розрiзаний за формою; матерiали 

для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi або не 
розрiзанi за формою

5,3% 0 0%

590490 Лiнолеум, розрiзаний або не розрiзаний за формою; матерiали 
для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi або не 
розрiзанi за формою, інші

5,3% 0 0%

590610 Текстильнi матерiали прогумованi, крiм тканин товарної позицiї 
5902 , клейкi смуги завширшки не бiльш як 20 см

4,6% 0 0%

591000 Стрічки конвеєрні або паси привіднi, чи бельтинг з текстильно-
го матерiалу, просоченi або непросоченi, з покриттям або без 
нього, дубльованi або не дубльованi пластмасами або армованi 
металом чи iншими матерiалами

5,1% 0 0%

591110 Текстильні матеріали, повсть i тканини на пiдкладцi з повстi, 
покритi або дубльованi гумою, шкiрою або iншим матерiалом, 
аналогiчнi до тих, які використовуються для виробництва 
оснащення кардiв (чесальних машин) та подібних виробiв для 
iншого технiчного призначення, включаючи вузькі тканини з 
вельвету, просоченi гумою для покриття ткацьких навоїв

5,3% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

591190 Текстильнi матерiали та вироби для технiчного призначення, 
про якi йдеться у Примiтцi 7 до цiєї групи

5911 90 10 -- З повстi 6% 0 0%
5911 90 90 -- Інші 6% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому усі матеріали Групи 59 є виробленими цілком в даній країні 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 59.

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для мате-
ріалів іншого походження, які набувають статусу товарів, 
що походять з певної країни 

5901 Текстильні матеріали, просмолені або на-
крохмалені, які використовуються для 
виготовлення книжкових палітурок або в 
аналогічних цілях; полотна для копіювання; 
заґрунтовані полотна для живопису; бортівка 
та подібні жорсткі текстильні матеріали, які 
використовуються для виготовлення каркасів 
головних уборів 

Виробництво з пряжі 

5902 Матеріали кордні для шин з нейлонових або 
інших поліамідних, поліефірних або віскозних 
високоміцних ниток: 
- Зі вмістом не більше 90 мас. % текстильних 
матеріалів 
- Інші 

Виробництво з пряжі 
Виробництво з хімічних матеріалів або целюлози для штучного 
волокна 

5903 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 
або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 
заголовка 5902 

Виробництво з пряжі 
або 
Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями 
з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілю-
вання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, калан-
дрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне 
апретування, декатирування, просочення, штопання та очищен-
ня основи), якщо вартість використаної тканини до набивання 
не перевищує 47,5 % ціни товару від виробника

5904 Лінолеум, розрізаний або не розрізаний за 
формою; матеріали для покриття підлоги, на 
текстильній основі, розрізані або не розрізані 
за формою 

Виробництво з пряжі

5906 Текстильні матеріали прогумовані, крім тка-
нин заголовка 5902: 
- Трикотажні тканини 
- Інші тканини з синтетичної філаментної пря-
жі, що містять понад 90 мас. % текстильних 
матеріалів 

Вироблено з: 
- натуральних волокнин, 
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготов-
лене до прядіння, або 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна
Виробництво з хімічних матеріалів 
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Код 
виду 
продук-
ції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для мате-
ріалів іншого походження, які набувають статусу товарів, 
що походять з певної країни 

5909 - 
5911 

Текстильні вироби технічного призначення: 

- Полірувальні диски або круги, інші, ніж із 
фетру, вказані у заголовку 5911 
- Ткані тканини, які звичайно використову-
ються при виробництві паперу або для ін-
шого технічного призначення, збиті в повсть 
або ні, просочені або непросочені, покриті 
і не покриті оболонкою; трубчасті або без-
перервні з трубчастою або багатошаровою 
основою та/або підкладкою або пласкоткані 
з багатошаровою основою та/або підкладкою 
заголовка 5911 

Інші

Виготовлення з пряжі, відходів текстильного виробництва за-
головка 6310 
Вироблено з
- пряжі з волокон кокосових горіхів, 
- наступних матеріалів: 
-- пряжі з політетрафторетилену, 
-- пряжа багатониткова, поліамідна, просочена або покрита фе-
нол каучуком, 
-- пряжа з синтетичних текстильних волокон з ароматичного 
поліаміду, отримана поліконденсацією м-фенілендіаміну та ізо-
фталевої кислоти, 
-- монофілу з політетрафторетилену, 
-- пряжа з синтетичних ниток з полі-(п-фенілен терефталаміду), 
-- пряжа скловолокниста, покрита фенол-каучуком, прошита 
акриловою пряжею, 
-- сополіефірні моноволокна з поліестеру і каучуку з терефтале-
вої кислоти і 1,4 циклогексанедіетанолу та ізофталевої кислоти, 
-- натуральних волокнин, 
-- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготов-
лене до прядіння, або 
-- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна
Вироблено з:
 - пряжі з волокон кокосових горіхів, 
- натуральних волокнин, 
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготов-
лене до прядіння, або 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 59 : Текстильні ма-
теріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення, при експорті в Євро-
пейський Союз.57

1.   Маркування текстильних виробів

2.   Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

57  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Carpet and Rug Association (ECRA)
Європейська Асоціація килимів та килимових 
покриттів
Rue Montoyer / Montoyerstraat 23
1000 Brussels 
Belgium
+ 32 228 01813
www.pro-dis.info

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org

European Apparel and Textile (EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
Confederation 24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83 - 285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Man-Made Fibres Association (CIRFS )
Європейська Асоціація синтетичних волокон
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6,
1160 Brussels
Belgium
+32 (2) 676 74 55 
+32 (2) 676 74 54
www.cirfs.org

International Wool Textile Organisation (IWTO)
Міжнародна Організація вовняного текстилю
Rue de l'Industrie 4
1000 Brussels
Belgium
+32 2 505 40 10
+32 2 503 47 85
www.iwto.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AEF PRO PARIS (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Grande Halle de la Villette
Paris 
France
www.aefproparis.com

BALTIC FASHION & TEXTILE - RIGA (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловості
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.baltictextile.eu

DOMOTEX HANNOVER (раз на рік)
Килими та підлогові покриття
Deutsche Messe Hannover
Hannover 
Germany
www.domotex.de

EXPODECOR (раз на рік)
Предмети декору, меблі, кераміка, освітлення, 
покриттія для полу
Batalha Centro de Exposições
Batalha 
Portugal
www.exposalao.pt

FAST TEXTILE (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Ptak Expo centre
Lodz 
Poland
www.ptakexpo.com

FATEX (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Paris Expo Porte de Versailles
Poznan Congress Center
Paris
France
www.homedecor.pl

INDIGO BRUXELLES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.indigo-salon.com

INNATEX (2 рази на рік)
Натуральні і органічні тканини
Ardek Center Rhein Main
Hofheim
Germany
www.innatex.muveo.de

ITMA (раз на 4 роки)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.itma.com

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MODA IN TESSUTO & ACCESSORI  (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Palais des Festivals de Cannes
Milan 
Italy
www.maredimoda.com

MILANO UNICA (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano City 
Milan 
Italy
www.milanounica.it

MUNICH FABRIC START (2 рази на рік)
Тканини 
M,O,C, 
Munich 
Germany
www.munichfabricstart.de
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NANOITALTEX (раз на 2 роки)
Текстильна промисловість 
Grand Hotel Villa Torretta
Milan 
Italy
www.nanoitaltex.org

PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr

PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu

PITTI IMMAGINE FILATI (2 рази на рік)
Пряжа
Stazione Leopolda 
Florence 
Italy
www.pittimmagine.com 

POUR L'AMOUR DU FIL (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France    
www.pourlamourdufil.com

PROPOSTE (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Spazio Villa Erba
Cernobbio 
Italy
www.propostefair.it

SOFAB (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland 
www.mtp.pl

STOFFEN SPEKTAKEL HASSELT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Grenslandhallen
Hasselt 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL METZ (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MONS (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mons-Expo
Mons 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL KERKRADE (раз на рік)
Текстиль і тканини 
Kerkrade
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL ZWOLLE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Markt Kerkrade
Zwolle 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MULHOUSE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mulhouse - Parc des Expositions
Mulhouse 
France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GENT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Flanders Expo
Ghent
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GOES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Zeelandhallen
Goes 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

TISSU PREMIER COLLECTIONS (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.tissu-premier.com
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THE LONDON TEXTILE FAIR (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Business Design Centre Islington
London 
UK - United Kingdom
www.thelondontextilefair.co.uk

TEXWORLD (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Parc des expositions du Bourget
Paris
France
www.texworld.fr.messefrankfurt.com

TV - TEXTILVEREDELUNG + PROMOTION (раз на 2 
роки)
Текстильна промисловість 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.tecstyle-visions.com

TEXCARE INTERNATIONAL FRANKFURT (раз на 4 
роки)
Текстильна промисловість 
Shanghai New International Expo Centre
Frankfurt 
Germany
www.texcare-asia.hk.messefrankfurt.com
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Група 60.  
ТРИКОТАЖНІ ПОЛОТНА

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
60.01 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi полотна та полотна махровi

60.02 Полотна трикотажнi завширшки не бiльш як 30 см з вмiстом 5 мас.% або бiльше еластомiрних або гумо-
вих ниток, крім полотен товарної позиції 6001

60.03 Полотна трикотажнi завширшки не бiльш як 30 см, крім полотен товарної позиції 6001 або 6002

60.04 Полотна трикотажнi завширшки більш як 30 см з вмiстом 5 мас.% або бiльше еластомiрних чи гумових 
ниток, крім полотен товарної позиції 6001

60.05 Полотна основов’язані (включаючи вироблені на в’язальних машинах для виготовлення галунів), крім 
полотен товарних позицій 6001 — 6004

60.06 Інші полотна трикотажнi
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС трикотажних полотнин за період 2012-2014 років склав 
€1,4 млн, зменшувався в середньому на -6,2% на рік.  Для ЄС це становило 0,10% від середньоарифметичного 
обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 60 за згаданий період, що склало €1,3 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 60 (€ млн)

Частка Групи 60 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 60 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 60 (%)

6006  ІНШІ ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНI
6001  ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНI ВОРСОВI, ВКЛЮЧАЮЧИ ДОВГОВОРСОВI ПОЛОТНА ТА ПОЛОТНА МАХРОВI
6005  ПОЛОТНА ОСНОВОВ’ЯЗАНІ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВИРОБЛЕНІ НА В’ЯЗАЛЬНИХ МАШИНАХ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГАЛУНІВ), 

КРІМ ПОЛОТЕН ТОВАРНИХ ПОЗИЦІЙ 6001 — 6004
6003  ПОЛОТНА ОСНОВОВ’ЯЗАНІ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВИРОБЛЕНІ НА В’ЯЗАЛЬНИХ МАШИНАХ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГАЛУНІВ), 

КРІМ ПОЛОТЕН ТОВАРНИХ ПОЗИЦІЙ 6001 — 6004
6004  ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНI ЗАВШИРШКИ БІЛЬШ ЯК 30 СМ З ВМIСТОМ 5 МАС.% АБО БIЛЬШЕ ЕЛАСТОМIРНИХ ЧИ ГУ-

МОВИХ НИТОК, КРІМ ПОЛОТЕН ТОВАРНОЇ ПОЗИЦІЇ 6001

 

 198

CHAPTER 60: KNITTED OR CROCHETED FABRICS 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of knitted or crocheted fabrics between 2012 and 2014 amounted to €1,4mn, 
growing by an average of  ‐6,2% per annum over the period. This represents 0,10% of the EU’s €1,3bn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 60 (€ mn) Share of Chapter 60 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 60 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 60 (%) 

   
00  FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, OF A WIDTH OF > 30 CM (EXCL. WARP KNIT FABRICS "INCL. THOSE MADE ON GALLOON KNITTING MACHINES", THOSE 

CONTAINING BY WEIGHT >= 5% OF ELASTOMERIC YARN OR  RUBBER THREAD, AND PILE FABRICS, INCL. "LONG PILE", LOOPED PILE FABRICS, LABELS, BADGES AND 
SIMILAR ARTICLES, AND KNITTED OR CROCHETED FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED) 
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CHAPTER 60: KNITTED OR CROCHETED FABRICS 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of knitted or crocheted fabrics between 2012 and 2014 amounted to €1,4mn, 
growing by an average of  ‐6,2% per annum over the period. This represents 0,10% of the EU’s €1,3bn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 60 (€ mn) Share of Chapter 60 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 30 видів продукції Групи 60  (на рівні 6 знаків), що склало  95,8% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

600191 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi 
полотна та полотна махровi, з бавовни

414 141 30,1%

600532 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi 
полотна та полотна махровi, з бавовни

242 642 17,7%

600634 Інші полотна трикотажнi, вибивнi 230 906 16,8%
600621 Інші полотна трикотажнi, невибiленi (сурові) або вибiленi 211 816 15,4%
600631 Інші полотна трикотажнi, невибiленi (сурові) або вибiленi 50 080 3,6%
600642 Інші полотна трикотажнi, пофарбованi 41 441 3,0%
600632 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi 

полотна та полотна махровi, з бавовни
35 771 2,6%

600330 Полотна трикотажнi завширшки не бiльш як 30 см, крім 
полотен товарної позиції 6001 або 6002:, із синтетичних 
волокон

33 550 2,4%

600410 Полотна трикотажнi завширшки більш як 30 см з вмiстом 
5 мас.% або бiльше еластомiрних чи гумових ниток, крім 
полотен товарної позиції 6001, з вмiстом 5 мас. % або 
бiльше еластомiрних ниток, але без вмiсту гумових ниток

31 743 2,3%

600533 Полотна основов’язані (включаючи вироблені на 
в’язальних машинах для виготовлення галунів), крім 
полотен товарних позицій 6001 — 6004, з  ниток рiзних 
кольорiв

24 271 1,8%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 60 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

600191 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi полотна та 
полотна махровi, з бавовни

8% 0 0%

600330 Полотна трикотажнi завширшки не бiльш як 30 см, крім полотен товарної позиції 6001 або 6002:, із синте-
тичних волокон

6003 30 10 -- Мереживо Рашель 8% 0 0%

6003 30 90 -- Інші 8% 0 0%
600410 Полотна трикотажнi завширшки більш як 30 см з вмiстом 5 мас.% 

або бiльше еластомiрних чи гумових ниток, крім полотен товарної 
позиції 6001, з вмiстом 5 мас. % або бiльше еластомiрних ниток, 
але без вмiсту гумових ниток

8% 0 0%

600532 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi полотна та полотна махровi, з бавовни
6005 32 10 --- Для гардин, включаючи тюлевi 8% 0 0%
6005 32 50 --- Мереживо Рашель, крім полотна для гардин або тюлi 8% 0 0%
6005 32 90 --- Інші 8% 0 0%

600533 Полотна основов’язані (включаючи вироблені на в’язальних машинах для виготовлення галунів), крім по-
лотен товарних позицій 6001 — 6004, з  ниток рiзних кольорiв

6005 33 10 --- Для гардин, включаючи тюлевi 8% 0 0%
6005 33 50 --- Мереживо Рашель, крім полотна для гардин або тюлi 8% 0 0%
6005 33 90 --- Інші 8% 0 0%

600621 Інші полотна трикотажнi, невибiленi (сурові) або вибiленi 8% 0 0%
600631 Інші полотна трикотажнi, невибiленi (сурові) або вибiленi

6006 31 10 --- Для гардин, включаючи тюлевi 8% 0 0%
6006 31 90 --- Мереживо Рашель, крім полотна для гардин або тюлi 8% 0 0%

600632 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi полотна та полотна махровi, з бавовни
6006 32 10 --- Для гардин, включаючи тюлевi 8% 0 0%
6006 32 50 --- Мереживо Рашель, крім полотна для гардин або тюлi 8% 0 0%
6006 32 90 --- Інші 8% 0 0%

600634 Інші полотна трикотажнi, вибивнi
6006 34 10 --- Для гардин, включаючи тюлевi 8% 0 0%
6006 34 90 --- Іншi 8% 0 0%

600642 Інші полотна трикотажнi, пофарбованi 8% 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

Вироблено з: 

- натуральних волокнин, 

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або 

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 60 : Трикотажні по-
лотна, при експорті в Європейський Союз.58

1. Маркування текстильних виробів

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

58  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Apparel and Textile Confederation 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AEF PRO PARIS (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Grande Halle de la Villette
Paris 
France
www.aefproparis.com

BALTIC FASHION & TEXTILE - RIGA (раз на рік)
Текстильна та шкіряна промисловості
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.baltictextile.eu

BALTIC FASHION & TEXTILE - VILNIUS (раз на рік)
Текстильна та шкірна промисловість 
Litexpo 
Vilnius 
Lithuania
www.baltictextile.eu

FATEX (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Paris Expo Porte de Versailles
Poznan Congress Center
Paris
France
www.homedecor.pl

INDIGO BRUXELLES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.indigo-salon.com

INNATEX (2 рази на рік)
Натуральні і органічні тканини
Ardek Center Rhein Main
Hofheim
Germany
www.innatex.muveo.de

ITMA (раз на 4 роки)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.itma.com

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com
MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MODA IN TESSUTO & ACCESSORI  (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Palais des Festivals de Cannes
Milan 
Italy
www.maredimoda.com

MILANO UNICA (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Fiera Milano City 
Milan 
Italy
www.milanounica.it

MUNICH FABRIC START (2 рази на рік)
Тканини 
M,O,C, 
Munich 
Germany
www.munichfabricstart.de

NANOITALTEX (раз на 2 роки)
Текстильна промисловість 
Grand Hotel Villa Torretta
Milan 
Italy
www.nanoitaltex.org

PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr
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PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu

PITTI IMMAGINE FILATI (2 рази на рік)
Пряжа
Stazione Leopolda 
Florence 
Italy
www.pittimmagine.com 

POUR L'AMOUR DU FIL (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France    
www.pourlamourdufil.com

PROPOSTE (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Spazio Villa Erba
Cernobbio 
Italy
www.propostefair.it

SOFAB (раз на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland 
www.mtp.pl

STOFFEN SPEKTAKEL HASSELT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Grenslandhallen
Hasselt 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL METZ (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Metz - Centre International des Congrès et Foires 
Expositions
Metz France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MONS (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mons-Expo
Mons 
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL KERKRADE (раз на рік)
Текстиль і тканини 
Kerkrade
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL ZWOLLE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Markt Kerkrade
Zwolle 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL MULHOUSE (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Mulhouse - Parc des Expositions
Mulhouse 
France
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GENT (2 рази на рік)
Текстиль і тканини 
Flanders Expo
Ghent
Belgium
www.stoffenspektakel.nl

STOFFEN SPEKTAKEL GOES (раз на рік)
Текстильна промисловість 
Zeelandhallen
Goes 
Netherlands
www.stoffenspektakel.nl

TISSU PREMIER COLLECTIONS (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.tissu-premier.com

THE LONDON TEXTILE FAIR (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Business Design Centre Islington
London 
UK - United Kingdom
www.thelondontextilefair.co.uk

TEXWORLD (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Parc des expositions du Bourget
Paris
France
www.texworld.fr.messefrankfurt.com
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TV - TEXTILVEREDELUNG + PROMOTION (раз на 2 
роки)
Текстильна промисловість 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.tecstyle-visions.com

TEXCARE INTERNATIONAL FRANKFURT (раз на 4 
роки)
Текстильна промисловість 
Shanghai New International Expo Centre
Frankfurt 
Germany
www.texcare-asia.hk.messefrankfurt.com
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Група 61.  
ОДЯГ ТА ДОДАТКОВІ РЕЧІ ДО ОДЯГУ, ТРИКОТАЖНІ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
61.01 Пальта, півпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижні куртки), куртки та подібні вироби, 

трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6103

61.02 Пальта, півпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижні куртки), куртки та подібні вироби, 
трикотажнi, для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6104

61.03 Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери, штани, комбiнезони із шлейками, бриджi та шорти (крiм купаль-
них), трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв

61.04 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони з шлейками, 
бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат

61.05 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв

61.06 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для жiнок або дiвчат

61.07 Труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашні халати та аналогічнi вироби, 
трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв

61.08 Комбiнацiї, спідні спiдниці, труси, нiчнi сорочки, пiжами, пеньюари, купальнi халати, домашнi халати та 
аналогiчнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат

61.09 Тенiски, майки та інша натільна білизна, трикотажнi

61.10 Светри, пуловери, джемпери, жилети та подібні вироби, включаючи тонкi светри, трикотажнi

61.11 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, трикотажнi

61.12 Костюми спортивнi, лижні, костюми та плавки купальнi, трикотажнi

61.13 Одяг з трикотажного полотна товарних позицiй 5903, 5906 або 5907

61.14 Інший одяг трикотажний

61.15
Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і підслідники та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи 
компресійні панчішно-шкарпеткові вироби (наприклад, панчохи для хворих з варикозним розширенням 
вен) та взуття без підошв, трикотажні:

61.16 Рукавички, мiтенки, рукавицi, трикотажнi

61.17 Іншi додаткові речі до одягу, трикотажнi; частини одягу або додаткових речей до одягу, трикотажн
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС одягу та додаткових речей до одягу, трикотажних за пе-
ріод 2012-2014 років склав €59,6 млн, зростаючи в середньому на 5% на рік.  Для ЄС це становило 0,17% від серед-
ньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції     Групи 61 за згаданий період, що склало €34,6 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 61 (€ млн)

Частка Групи 61 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 61 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 61 (%)

6104  КОСТЮМИ, КОМПЛЕКТИ, ЖАКЕТИ, БЛЕЙЗЕРИ, СУКНI, СПIДНИЦI, СПIДНИЦI-ШТАНИ, ШТАНИ, КОМБIНЕЗОНИ З ШЛЕЙ-
КАМИ, БРИДЖI ТА ШОРТИ (КРIМ КУПАЛЬНИХ), ТРИКОТАЖНI, ДЛЯ ЖIНОК АБО ДIВЧАТ

6109  ТЕНIСКИ, МАЙКИ ТА ІНША НАТІЛЬНА БІЛИЗНА, ТРИКОТАЖНI
6110  СВЕТРИ, ПУЛОВЕРИ, ДЖЕМПЕРИ, ЖИЛЕТИ ТА ПОДІБНІ ВИРОБИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ТОНКI СВЕТРИ, ТРИКОТАЖНI)
6106  БЛУЗКИ, СОРОЧКИ ТА СОРОЧКИ З КОРОТКИМИ РУКАВАМИ, ТРИКОТАЖНI, ДЛЯ ЖIНОК АБО ДIВЧАТ
6111  ОДЯГ ДИТЯЧИЙ ТА ДОДАТКОВІ РЕЧІ ДО ОДЯГУ, ТРИКОТАЖНI
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CHAPTER 61: ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES, KNITTED OR  CROCHETED 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of  articles of apparel and clothing accessories, knitted or  crocheted between 
2012 and 2014 amounted to €59,6mn, growing by an average of  5% per annum over the period. This represents 
0,17% of the EU’s €34,6mn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 61 (€ mn) Share of Chapter 61 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 61 Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 61 (%) 

   
0  WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND 

SHORTS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. WIND JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, SLIPS, PETTICOATS AND PANTIES, TRACKSUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR) 
0  T SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, KNITTED OR CROCHETED 
0 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. WADDED WAISTCOATS) 
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CHAPTER 61: ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES, KNITTED OR  CROCHETED 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of  articles of apparel and clothing accessories, knitted or  crocheted between 
2012 and 2014 amounted to €59,6mn, growing by an average of  5% per annum over the period. This represents 
0,17% of the EU’s €34,6mn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 61 (€ mn) Share of Chapter 61 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 61 Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 61 (%) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 97 видів продукції Групи 61  (на рівні 6 знаків), що склало  95,8% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

610990 Тенiски, майки та інша натільна білизна, трикотажнi, з iнших 
текстильних матерiалiв

9 401 919 24,78%

610910 Тенiски, майки та інша натільна білизна, трикотажнi, з бавов-
ни

5 114 976 13,48%

610444 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, спiдницi, 
спiдницi-штани, штани, комбiнезони з шлейками, бриджi та 
шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат, із 
штучного волокна

4 202 758 11,08%

611030 Светри, пуловери, джемпери, жилети та подібні вироби, 
включаючи тонкi светри, трикотажнi, із синтетичних або 
штучних волокон

3 479 473 9,17%

611241 Костюми спортивнi, лижні, костюми та плавки купальнi, 
трикотажнi, із синтетичних волокон

3 071 395 8,10%

610443 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, спiдницi, 
спiдницi-штани, штани, комбiнезони з шлейками, бриджi та 
шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат, із 
синтетичного волокна

3 016 353 7,95%

610620 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, 
трикотажнi, для жiнок або дiвчат, із синтетичних або штуч-
них волокон

2 756 091 7,26%

611020 Светри, пуловери, джемпери, жилети та подібні вироби, 
включаючи тонкi светри, трикотажнi, з бавовни

1 800 898 4,75%

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, трикотажнi, з ба-
вовни

1 789 251 4,72%

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, трикотажнi, з iнших 
текстильних матерiалiв

1 722 213 4,54%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 61 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

610443 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, спiдницi, 
спiдницi-штани, штани, комбiнезони з шлейками, бриджi та 
шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат, із 
синтетичного волокна

12% 0 0%

610444 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, спiдницi, 
спiдницi-штани, штани, комбiнезони з шлейками, бриджi та 
шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат, із 
штучного волокна

12% 0 0%

610620 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, 
для жiнок або дiвчат, із синтетичних або штучних волокон

12% 0 0%

610910 Тенiски, майки та інша натільна білизна, трикотажнi, з бавовни 12% 0 0%
610990 Тенiски, майки та інша натільна білизна, трикотажнi, з iнших текстильних матерiалiв

6109 90 20  -- З вовни або тонкого волосу тварин або із синтетичних або 
штучних волокон

12% 0 0%

6109 90 90 -- Іншi 12% 0 0%
611020 Светри, пуловери, джемпери, жилети та подібні вироби, включаючи тонкi светри, трикотажнi, з бавовни

6110 20 10 -- Светри тонкi, поло або водолазки і пуловери 12% 0 0%
6110 20 91 --- Для чоловiкiв або хлопцiв 12% 0 0%
6110 20 99 --- Для жiнок або дiвчат 12% 0 0%

611030 Светри, пуловери, джемпери, жилети та подібні вироби, включаючи тонкi светри, трикотажнi, із синтетич-
них або штучних волокон

6110 30 10 -- Светри тонкi, поло або водолазки і пуловери 12% 0 0%
6110 30 91 --- Для чоловiкiв або хлопцiв 12% 0 0%
6110 30 99 --- Для жiнок або дiвчат 12% 0 0%

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, трикотажнi, з бавовни
6111 20 10 -- Рукавички, мітенки, рукавиці 8,9% 0 0%
6111 20 90 -- Іншi 12% 0 0%

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, трикотажнi, з iнших текстильних матерiалiв
6111 90 11 --- Рукавички, мітенки, рукавиці 8,9% 0 0%
6111 90 19 --- Інші 12% 0 0%
6111 90 90 -- Іншi 12% 0 0%

611241 Костюми спортивнi, лижні, костюми та плавки купальнi, трикотажнi, із синтетичних волокон
6112 41 10 --- З вмiстом 5 мас.% або бiльше гумової нитки 8% 0 0%
6112 41 90 --- Іншi 12% 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

Вироблено з: 

- натуральних волокнин, 

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або 

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 61 : Одяг та додат-
кові речі до одягу, трикотажні, при експорті в Європейський Союз.59

1. Маркування текстильних виробів

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

3. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту

4. CІTES - Захист загрожених видів

5. Загальна безпечність продукції

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

59  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

3. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту
Для ринкування в ЄС, засоби індивідуального захисту підлягають обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686). Директива поширюється на засоби 
індивідуального захисту, а саме  на такі пристрої та спорядження:

Директива не поширюється на:
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Засоби індивідуальної безпеки повинні задовольняти обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки, викладені 
в ДодаткуІІ до директиви. Вони стосуються дизайну, виробництва, матеріалів, випробування, інструкцій, обов’язкової 
інформації від виробника, та інших аспектів.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список посилань на гармонізовані стандарти можна знайти за адресою:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. У 
деяких випадках потрібна участь в процесі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, 
що їх кожна держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оціню-
вання відповідності виробника до обов’язкових вимог.

Засоби індивідуального захисту діляться на категорії залежно від тяжкості травм, від яких вони захищають, і мо-
жуть підлягати різним процедурам оцінювання відповідності:

Категорія І (неважкі травми): декларація відповідності від самого виробника, на його відповідальність.

Категорія ІІ (серйозніші травми): сертифікат ЄС випробування типу, складений названим органом.

Категорія ІІІ (дуже важкі травми, які ведуть до непоправної шкоди здоров’ю або смерті): сертифікат ЄС випробу-
вання типу, а також система ЄС якості кінцевого продукту або система ЄС якості виробництва.

Маркування знаком «CE»

Перш, ніж потрапити на ринок, засоби індивідуального захисту повинні бути позначені знаком «CE». Він свідчить 
про відповідність до обов’язкових вимог, викладених в директиві.

Знак має бути видимим, легко читабельним і незмивним. Він наноситься на кожну одиницю індивідуальних за-
собів захисту або на упаковку, і супроводжується ідентифікаційним номером названого органу, якщо він заді-
яний на етапі контролю продукту.

Законодавство

relatіng to the desіgn of personal protectіve equіpment (OJ L-399 30/12/1989)(CELEX 31989L0686)

4. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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5. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Apparel and Textile Confederation 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org

European Man-Made Fibres Association (CIRFS)
Європейська Асоціація синтетичних волокон
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6, 
1160 Brussels
Belgium
+32 (2) 676 74 55 
www.cirfs.org 

European Association for Textile Polyolefin (EATP) 
Європейська Асоціація текстильнгого поліолефіну
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, Box 12
Brussels 1160
Belgium
+ 32-2-676-74-72
www.eatp.org

European Moulded Fibre Association(EMFA)
Європейська Асоціація формованих волокон
c/o Shearman & Sterling
Gervinusstraße 17
60322 Frankfurt a. M.
Germany
+49 (0) 69. 66 12 40 65
www.emfa.eu 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr

PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu

READYTOSHOW (раз на рік)
Одяг 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.readytoshow.it

SALONE DEL VOLO (раз на рік)
Одяг для спорту
Aeroporto Civile 'Gino Allegri' di Padova
Padua 
Italy
www.festivaldellaria.it

WHO'S NEXT (раз на рік)
Одяг 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.whosnext-tradeshow.com
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Група 62.  
ОДЯГ ТА ДОДАТКОВІ РЕЧІ ДО ОДЯГУ, ТЕКСТИЛЬНІ, КРІМ 
ТРИКОТАЖНИХ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
62.01 Пальта, півпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижні куртки), куртки для чоловiкiв або хлопцiв, 

крiм виробiв товарної позицiї 6203

62.02 Пальта, півпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижні куртки), куртки та подібні вироби для жiнок 
або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6204

62.03 Костюми, комплекти, пiджаки, штани, комбiнезони з шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для 
чоловiкiв або хлопцiв

62.04 Костюми, комплекти, жакети, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони із шлейками, бриджi та 
шорти (крiм купальних), для жiнок або дiвчат

62.05 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловiкiв або хлопцiв

62.06 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, для жiнок або дiвчат

62.07 Майки, труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, для 
чоловiкiв або хлопцiв

62.08 Майки та сорочки, комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, сорочки нiчнi, пiжами, пеньюари, халати купальнi, 
домашнi халати та аналогiчнi вироби, для жiнок або дiвчат

62.09 Дитячий одяг та додаткові речі до одягу

62.10 Одяг, виготовлений з матерiалiв товарних позицiй 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907

62.11 Костюми спортивнi, лижнi, костюми та плавки купальні; iнший одяг

62.12 Бюстгальтери, пояси, корсети, пiдтяжки, пояси з пiдв’язками, круглi пiдв’язки і подібні вироби та їх части-
ни, трикотажнi або нетрикотажнi

62.13 Хусточки та носові хусточки

62.14 Шалi, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалi та подібні вироби

62.15 Краватки, краватки-метелики та хустки-краватки

62.16 Рукавички, мiтенки та рукавицi

62.17 Іншi готові додаткові речі до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, крiм виробiв товарної 
позицiї 6212
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС одягу та додаткових речей до одягу, текстильних, крім 
трикотажних за період 2012-2014 років склав €233 млн, зростаючи в середньому на 0,5% на рік.  Для ЄС це ста-
новило 0,7% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 62 за згаданий пері-
од, що склало €35 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 62 (€ млн)

Частка Групи 62 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 62 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 62 (%)

6203  КОСТЮМИ, КОМПЛЕКТИ, ПIДЖАКИ, ШТАНИ, КОМБIНЕЗОНИ З ШЛЕЙКАМИ, БРИДЖI ТА ШОРТИ (КРIМ КУПАЛЬНИХ), 
ДЛЯ ЧОЛОВIКIВ АБО ХЛОПЦIВ

6204  КОСТЮМИ, КОМПЛЕКТИ, ЖАКЕТИ, СУКНI, СПIДНИЦI, СПIДНИЦI-ШТАНИ, ШТАНИ, КОМБIНЕЗОНИ ІЗ ШЛЕЙКАМИ, 
БРИДЖI ТА ШОРТИ (КРIМ КУПАЛЬНИХ), ДЛЯ ЖIНОК АБО ДIВЧАТ

6202  ПАЛЬТА, ПІВПАЛЬТА, НАКИДКИ, ПЛАЩI, АНОРАКИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЛИЖНІ КУРТКИ), КУРТКИ ТА ПОДІБНІ ВИРОБИ 
ДЛЯ ЖIНОК АБО ДIВЧАТ, КРIМ ВИРОБIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 6204

6201  ПАЛЬТА, ПІВПАЛЬТА, НАКИДКИ, ПЛАЩI, АНОРАКИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЛИЖНІ КУРТКИ), КУРТКИ ДЛЯ ЧОЛОВIКIВ АБО 
ХЛОПЦIВ, КРIМ ВИРОБIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 6203

6211  КОСТЮМИ СПОРТИВНI, ЛИЖНI, КОСТЮМИ ТА ПЛАВКИ КУПАЛЬНІ; IНШИЙ ОДЯГ
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CHAPTER 62: ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted between 
2012 and 2014 amounted to €233mn, growing by an average of  0,5% per annum over the period. This represents 
0,7% of the EU’s €35bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 62 (€ mn) Share of Chapter 62 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 62 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 112 видів продукції Групи 62  (на рівні 6 знаків), що склало  54,9% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

620342 Комбiнезони із шлейками, для чоловiкiв або хлопців, з ба-
вовни

32 094 828 13,7%

620211 Пальта, півпальта, накидки, плащi та подібні вироби, для 
жiнок або дiвчат, з вовни або тонкого волосу тварин

17 318 883 7,4%

620343 Штани та бриджi, для чоловiкiв або хлопців, із синтетичних 
волокон

16 292 161 7,0%

620462 Комбiнезони із шлейками, для жiнок або дiвчат, з бавовни 13 904 372 6,0%
620433 Жакети та блейзери, для жiнок або дiвчат, Із синтетичних 

волокон
10 453 753 4,5%

620463 Штани та бриджi, для жiнок або дiвчат, із синтетичних воло-
кон

9 892 608 4,2%

620520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловiкiв 
або хлопців, з бавовни

7 836 734 3,4%

620331 Пiджаки та блейзери, з вовни або тонкого волосу тварин 7 724 220 3,3%
620443 Сукнi , для жiнок або дiвчат, із синтетичних волокон 6 965 697 3,0%
620333 Пiджаки та блейзери, із синтетичних волокон 5 626 798 2,4%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 62 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

620211 Пальта, півпальта, накидки, плащi та подібні вироби, для жiнок 
або дiвчат, з вовни або тонкого волосу тварин

12% 0 0%

620331 Пiджаки та блейзери, з вовни або тонкого волосу тварин 12% 0 0%
620333 Пiджаки та блейзери, із синтетичних волокон

6203 33 10 --- Робочi 12% 0 0%
6203 33 90 --- Іншi 12% 0 0%

620342 Комбiнезони із шлейками, для чоловiкiв або хлопців, з бавовни
6203 42 11 ---- Робочi 12% 0 0%
6203 42 31 ----- З джинсової тканини 12% 0 0%
6203 42 33 ----- З вельвет-корду з розрiзаним ворсом 12% 0 0%
6203 42 35 ----- Іншi 12% 0 0%
6203 42 51 ---- Робочi 12% 0 0%
6203 42 59 ---- Іншi 12% 0 0%
6203 42 90 --- Іншi 12% 0 0%

620343 Штани та бриджi, для чоловiкiв або хлопців, із синтетичних волокон
620343 11 ---- Робочi 12% 0 0%
620343 19 ---- Іншi 12% 0 0%
620343 31 ---- Робочi 12% 0 0%
620343 39 ---- Іншi 12% 0 0%
620343 90 --- Іншi 12% 0 0%

620433 Жакети та блейзери, для жiнок або дiвчат, Із синтетичних волокон
6204 33 10 --- Робочi 12% 0 0%
6204 33 90 --- Іншi 12% 0 0%

620443 Сукнi , для жiнок або дiвчат, із синтетичних волокон 12% 0 0%
620462 Комбiнезони із шлейками, для жiнок або дiвчат, з бавовни

6204 62 11 ---- Робочi 12% 0 0%
6204 62 31 ----- З джинсової тканини 12% 0 0%
6204 62 33 ----- З вельвет-корду з розрiзаним ворсом 12% 0 0%
6204 62 39 ----- Іншi 12% 0 0%
6204 62 51 ---- Робочi 12% 0 0%
6204 62 59 ---- Іншi 12% 0 0%
6204 62 90 --- Іншi 12% 0 0%

620463 Штани та бриджi, для жiнок або дiвчат, із синтетичних волокон
6204 63 11 ---- Робочi 12% 0 0%
6204 63 18 ---- Іншi 12% 0 0%
6204 63 31 ---- Робочi 12% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

6204 63 39 ---- Іншi 12% 0 0%
6204 63 90 --- Іншi 12% 0 0%

620520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловiкiв або 
хлопців, з бавовни

12% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з пряжі

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 62. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять з 
певної країни 

Окремі товарні 
коди позицій 
6202, 6204, 
6206, 6209 і 
6211 

Жіночій, дівочий та дитячий 
одяг та аксесуари одягу для 
дітей, вишивані 

Виробництво з пряжі
або 
Виробництво з невишиваної тканини, за умови, що ціна використаної не-
вишиваної тканини не перевищує 40 % ціни товару від виробника63 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 62 : Одяг та додат-
кові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних, при експорті в Європейський Союз.60

1. Маркування текстильних виробів

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

3. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту

4. CІTES - Захист загрожених видів

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

60  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

3. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту
Для ринкування в ЄС, засоби індивідуального захисту підлягають обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686). Директива поширюється на засоби 
індивідуального захисту, а саме  на такі пристрої та спорядження:

Директива не поширюється на:
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Засоби індивідуальної безпеки повинні задовольняти обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки, викладені 
в ДодаткуІІ до директиви. Вони стосуються дизайну, виробництва, матеріалів, випробування, інструкцій, обов’язкової 
інформації від виробника, та інших аспектів.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список посилань на гармонізовані стандарти можна знайти за адресою:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. У 
деяких випадках потрібна участь в процесі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, 
що їх кожна держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оціню-
вання відповідності виробника до обов’язкових вимог.

Засоби індивідуального захисту діляться на категорії залежно від тяжкості травм, від яких вони захищають, і мо-
жуть підлягати різним процедурам оцінювання відповідності:

Категорія І (неважкі травми): декларація відповідності від самого виробника, на його відповідальність.

Категорія ІІ (серйозніші травми): сертифікат ЄС випробування типу, складений названим органом.

Категорія ІІІ (дуже важкі травми, які ведуть до непоправної шкоди здоров’ю або смерті): сертифікат ЄС випробу-
вання типу, а також система ЄС якості кінцевого продукту або система ЄС якості виробництва.

Маркування знаком «CE»

Перш, ніж потрапити на ринок, засоби індивідуального захисту повинні бути позначені знаком «CE». Він свідчить 
про відповідність до обов’язкових вимог, викладених в директиві.

Знак має бути видимим, легко читабельним і незмивним. Він наноситься на кожну одиницю індивідуальних за-
собів захисту або на упаковку, і супроводжується ідентифікаційним номером названого органу, якщо він заді-
яний на етапі контролю продукту.

Законодавство

relatіng to the desіgn of personal protectіve equіpment (OJ L-399 30/12/1989)(CELEX 31989L0686)

4. Cіtes – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Apparel and Textile Confederation 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org

European Man-Made Fibres Association (CIRFS)
Європейська Асоціація синтетичних волокон 
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6,
1160 Brussels
Belgium
+32 (2) 676 74 55 
+32 (2) 676 74 54
www.cirfs.org

International Wool Textile Organisation (IWTO)
Міжнародна Організація вовняного текстилю
Rue de l'Industrie 4
1000 Brussels
Belgium
+32 2 505 40 10
+32 2 503 47 85
www.iwto.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr

PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu

READYTOSHOW (раз на рік)
Одяг 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.readytoshow.it

SALONE DEL VOLO (раз на рік)
Одяг для спорту
Aeroporto Civile 'Gino Allegri' di Padova
Padua 
Italy
www.festivaldellaria.it

WHO'S NEXT (раз на рік)
Одяг 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.whosnext-tradeshow.com
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Група 63.  
ІНШІ ГОТОВІ ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ; НАБОРИ; ОДЯГ 
ТА ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ; 
ГАНЧІР’Я

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
63.01 Ковдри та пледи дорожні

63.02 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна

63.03 Фiранки, гардини та внутрішні штори; ламбрекени або запони для лiжок

63.04 Іншi вироби для меблювання, крiм виробiв товарної позицiї 9404

63.05 Мiшки та пакети пакувальнi

63.06 Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила для човнiв, серфiнгiв або сухопутних транспортних засобів; 
спорядження для кемпiнгiв

63.07 Іншi готовi вироби, включаючи викройки одягу

63.08
Набори, що складаються з кускiв тканини та ниток, з додатковими речами або без них, для виготовлення 
килимiв, гобеленiв, вишитих скатертин або серветок чи аналогiчних текстильних виробiв, упакованi для 
роздрiбної торгiвлi

63.09 Одяг та інші вироби, що використовувались

63.10 Ганчiр’я, що використовувалось або нове, рештки мотузок, канатів та тросів та вироби з мотузок, канатів 
або тросів, з текстильних матерiалiв, що використовувалися
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС інших готових текстильних виробів; наборів; одягу та 
текстильних виробів, що використовувались; ганчір’я за період 2012-2014 років склав €39 млн, зростаючи в се-
редньому на 6,5% на рік.  Для ЄС це становило 0,5% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) 
продукції Групи 63 за згаданий період, що склало €7,9 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 63 (€ млн)

Частка Групи 63 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 63 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 63 (%)

6307  ІНШI ГОТОВI ВИРОБИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВИКРОЙКИ ОДЯГУ
6305  МIШКИ ТА ПАКЕТИ ПАКУВАЛЬНI
6303  ФIРАНКИ, ГАРДИНИ ТА ВНУТРІШНІ ШТОРИ; ЛАМБРЕКЕНИ АБО ЗАПОНИ ДЛЯ ЛIЖОК
6304  ІНШI ВИРОБИ ДЛЯ МЕБЛЮВАННЯ, КРIМ ВИРОБIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 9404
6302  БIЛИЗНА ПОСТIЛЬНА, СТОЛОВА, ТУАЛЕТНА АБО КУХОННА
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CHAPTER 63: OTHER  MADE UP  TEXTILE  ARTICLES;  SETS;  
WORN  CLOTHING  AND  WORN  TEXTILE  ARTICLES; RAGS 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of other  made‐up  textile  articles;  sets;  worn  clothing  and  worn  textile  
articles; rags between 2012 and 2014 amounted to €39mn, growing by an average of  6,5% per annum over the 
period. This represents 0,5% of the EU’s €7,9bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 63 (€ mn) Share of Chapter 63 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 63 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 63 (%) 

   
07 MADE UP ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, INCL. DRESS PATTERNS, N.E.S. 
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Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 63 (€ mn) Share of Chapter 63 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 63 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 63 (%) 

   
07 MADE UP ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, INCL. DRESS PATTERNS, N.E.S. 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 50 видів продукції Групи 63  (на рівні 6 знаків), що склало  96,7% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

630790 Іншi готовi вироби, включаючи викройки одягу 10 281 084 26,3%
630392 Фiранки, гардини та внутрішні штори; ламбрекени або запо-

ни для ліжок, із синтетичних волокон
8 584 636 21,9%

630532 Мiшки та пакети пакувальнi, гнучкi промiжнi контейнери 
великої мiсткостi

4 728 045 12,1%

630493 Іншi вироби для меблювання, крiм виробiв товарної позицiї 
9404, крiм трикотажних, із синтетичних волокон

3 578 507 9,1%

630520 Мiшки та пакети пакувальнi, з бавовни 2 425 675 6,2%
630720 Іншi готовi вироби, включаючи викройки одягу, пояси та 

жилети рятувальнi
2 424 674 6,2%

630533 Мiшки та пакети пакувальнi, із стрiчок або подібних форм з 
полiетилену або полiпропiлену

1 987 776 5,1%

630492 Іншi вироби для меблювання, крiм виробiв товарної позицiї 
9404, крiм трикотажних, з бавовни

1 679 672 4,3%

630232 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна, із синте-
тичних або штучних волокон

1 158 443 3,0%

630210 Бiлизна постiльна трикотажна 984 791 2,5%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 63 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

630210 Бiлизна постiльна трикотажна 12% 0 0%
630232 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна, із синтетичних або штучних волокон

6302 32 10 --- З нетканих матерiалiв 6,9% 0 0%
6302 32 90 --- Іншi 12% 0 0%

630392 Фiранки, гардини та внутрішні штори; ламбрекени або запони для ліжок, із синтетичних волокон
6303 92 10 --- З нетканих матерiалiв 6,9% 0 0%
6303 92 90 --- Іншi 12% 0 0%

630492 Іншi вироби для меблювання, крiм виробiв товарної позицiї 9404, 
крiм трикотажних, з бавовни

12% 0 0%

630493 Іншi вироби для меблювання, крiм виробiв товарної позицiї 9404, 
крiм трикотажних, із синтетичних волокон

12% 0 0%

630520 Мiшки та пакети пакувальнi, з бавовни 7,2% 0 0%
630532 Мiшки та пакети пакувальнi, гнучкi промiжнi контейнери великої мiсткостi

6305 32 11 ---- Трикотажнi 12% 0 0%
6305 32 81 ----- З тканини з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 120 г/м2 7,2% 0 0%
6305 32 89 ----- З тканини з поверхневою щiльнiстю понад 120 г/м2 7,2% 0 0%
6305 32 90 --- Іншi 7,2% 0 0%

630533 Мiшки та пакети пакувальнi, із стрiчок або подібних форм з полiетилену або полiпропiлену
6305 33 10 --- Трикотажнi 12% 0 0%
6305 33 91 ---- З тканини з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 120 г/м2 7,2% 0 0%
6305 33 99 ---- З тканини з поверхневою щiльнiстю понад 120 г/м2 7,2% 0 0%

630720 Іншi готовi вироби, включаючи викройки одягу, пояси та жилети 
рятувальнi

6,3% 0 0%

630790 Іншi готовi вироби, включаючи викройки одягу
6307 90 10 -- Трикотажнi 12% 0 0%
6307 90 91 --- З фетру або повсті 6,3% 0 0%
6307 90 99 --- Іншi 6,3% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 63. 

Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матері-
алів іншого походження, які набувають статусу товарів, що 
походять з певної країни 

6301 - 6304 Ковдри та пледи дорожні; білизна по-
стільна і т.ін.; фіранки і т.ін.; вироби для 
меблювання інші: 

З фетру або нетканих матеріалів 
-- Вишивані 

-- Інші 

Вироблено з: 
- натуральних волокнин або 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна 
Виробництво з суворої однониткової пряжі 
або 
Виробництво з невишиваної тканини (крім трикотажної), за умо-
ви, що ціна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 
% ціни товару від виробника 
Виробництво з суворої однониткової пряжі 

6305 Мішки та пакети пакувальні Вироблено з: 
- натуральних волокнин, 
- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовле-
не до прядіння, або 
- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна 

6307 Інші штучні вироби, у тому числі ви-
крійки 

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % 
ціни товару від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 63 : Інші готові тек-
стильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувались; ганчір’я, при експорті в Європей-
ський Союз.61

1. Маркування текстильних виробів

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

3. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту

4. CІTES - Захист загрожених видів

5. Загальна безпечність продукції

6. Пакування

7. Технічні стандарти для суднового спорядження

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

61  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

3. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту
Для ринкування в ЄС, засоби індивідуального захисту підлягають обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686). Директива поширюється на засоби 
індивідуального захисту, а саме  на такі пристрої та спорядження:
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Директива не поширюється на:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Засоби індивідуальної безпеки повинні задовольняти обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки, викладені 
в ДодаткуІІ до директиви. Вони стосуються дизайну, виробництва, матеріалів, випробування, інструкцій, обов’язкової 
інформації від виробника, та інших аспектів.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список посилань на гармонізовані стандарти можна знайти за адресою:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. У 
деяких випадках потрібна участь в процесі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, 
що їх кожна держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оціню-
вання відповідності виробника до обов’язкових вимог.

Засоби індивідуального захисту діляться на категорії залежно від тяжкості травм, від яких вони захищають, і мо-
жуть підлягати різним процедурам оцінювання відповідності:

Категорія І (неважкі травми): декларація відповідності від самого виробника, на його відповідальність.

Категорія ІІ (серйозніші травми): сертифікат ЄС випробування типу, складений названим органом.

Категорія ІІІ (дуже важкі травми, які ведуть до непоправної шкоди здоров’ю або смерті): сертифікат ЄС випробу-
вання типу, а також система ЄС якості кінцевого продукту або система ЄС якості виробництва.

Маркування знаком «CE»

Перш, ніж потрапити на ринок, засоби індивідуального захисту повинні бути позначені знаком «CE». Він свідчить 
про відповідність до обов’язкових вимог, викладених в директиві.

Знак має бути видимим, легко читабельним і незмивним. Він наноситься на кожну одиницю індивідуальних за-
собів захисту або на упаковку, і супроводжується ідентифікаційним номером названого органу, якщо він заді-
яний на етапі контролю продукту.

Законодавство

relatіng to the desіgn of personal protectіve equіpment (OJ L-399 30/12/1989)(CELEX 31989L0686)

4. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
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дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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5. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

5. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:
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Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)
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6. Технічні стандарти суднового спорядження
Для ринкування в ЄС, суднове спорядження повинно задовольняти вимоги положень директиви – Councіl 
Dіrectіve 96/98/EC (OJ L-46 17/02/1997) (CELEX 31996L0098).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Положення директиви застосовні до спорядження, переліченого в Додатку A.1. Сюди належать рятувальні засоби, 
радіо та навігаційне обладнання і продукція, до якої застосовні заходи запобігання забрудненню океанів і протипо-
жежного захисту.
Додаток A.1 упроваджує специфічні стандарти для кожного продукту, визначені міжнародними конвенціями та  Між-
народною морською організацією (Іnternatіonal Marіtіme Organіsatіon, ІMO).
У Додатку A.2 перелічені продукти, для яких немає міжнародних стандартів і вони підлягають специфікаціям,  складе-
ним державами-членами.
Сайт групи названих органів з реалізації директиви про суднове спорядження подає оновлені дані про продукцію, 
включену в Додаток A, тлумачення директиви і базу даних інформації про продукти, які дозволено ринкувати в ЄС 
(зокрема, продукт, виробник, названий орган, обмеження, торгова назва тощо).

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до положень директиви. 
Участь третьої сторони (названого органу) в процесі обов’язкове. Названі органи – це організації, що їх кожна 
держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оцінювання відпо-
відності виробника до стандартів.

У Додатку B до директиви описано сім процедур оцінювання, які називають «модулями». Відповідність кожно-
го продукту слід оцінювати з допомогою спеціального модуля або комбінації модулів, визначених у Додатку A.1

Знак відповідності

Для ринкування в ЄС, продукти, перелічені в Додатку A.1 повинні мати маркування визначеним знаком як свід-
чення відповідності до застосовних стандартів. Знак ставить виробник або його представник в ЄС. Знак має бути 
видимим, розбірливим і незмивним. Маркування супроводжує ідентифікаційний номер названого органу, який 
здійснював процедуру оцінювання відповідності, а також дві останні цифри року, коли здійснено маркування.

Законодавство

31996L0098).
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Apparel and Textile Confederation 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org

European Man-Made Fibres Association (CIRFS)
Європейська Асоціація синтетичних волокон 
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6,
1160 Brussels
Belgium
+32 (2) 676 74 55 
+32 (2) 676 74 54
www.cirfs.org

European Bedding Industries' Association (EBIA)
Європейська Асоціація виробників постільної білизни 
Rue Montoyer 24
1000 Brussels
Belgium
+32 (0)2 529.06.70
www.europeanbedding.eu

European Association Of Flexible Polyurethane 
Foam Blocks Manufacturers (EUROPUR)
Європейська Асоціація виробників блоків 
еластичного пінополіуретану
Avenue de Cortenbergh 71 
B-1000 Brussels 
Belgium
+32 2 741 82 81 
+32 2 736 6072 
www.europur.org

CELC MASTERS OF LINEN
Майстри білизни
15 rue du Louvre - BAT 3A 4e étage
75001 PARIS
Franse
www.mastersoflinen.com



1258 МАКРОПЕДІЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

MADE IN FRANCE - SALON DE LA HAUTE-FAÇON 
(раз на рік)
Одяг (готовий одяг, жінок, чоловіків, дітей). 
Шкіргалантерея, домашня білизна, ювелірні вироби, 
нижня білизна
Le Carreau du Temple
Paris 
France
www.salonmadeinfrance.com

INTIRIO (раз на рік)
Предмети інтер'єру і домашня білизна
Flanders Expo
Ghent 
Belgium
www.intirio.be

HEIMTEXTIL (раз на рік)
Підлога, вікна, декор стін, тканини  для меблів, 
ліжко, ванна  кімната,  кухонна білизна
Pragati Maidan
Frankfurt 
Germany
www.heimtextil-india.in.messefrankfurt.com

SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE (раз на 
рік)
Нижня білизна, махрові тканини, купальники, 
тапочки і постільна білизна
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.lingerie-swimwear-paris.com

PROPOSTE (раз на рік)
Домашній текстиль 
Spazio Villa Erba
Cernobbio 
Italy
www.propostefair.it

TENDE & TECNICA (раз на рік)
Штори, жалюзі, тканин, системи і технологіі для 
обробки і захисту від Сонця
Rimini Fiera
Rimini 
Italy
www.riminifiera.it

VETECO (раз на рік)
Штори, жалюзі, тканин, вікна
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.ifema.es



Розділ XII:  
ВЗУТТЯ, ГОЛОВНІ УБОРИ, ПАРАСОЛЬКИ ВІД 
ДОЩУ ТА СОНЦЯ, ПАЛИЦІ, СТЕКИ, БАТОГИ ТА ЇХ 
ЧАСТИНИ; ПІР’Я ОБРОБЛЕНЕ І ВИРОБИ З НЬОГО; 
ШТУЧНІ КВІТИ; ВИРОБИ З ВОЛОССЯ ЛЮДИНИ

64 Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини
65 Головні убори та їх частини
66 Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти для верхової їзди та 

їх частини
67 Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини
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Група 64.  
ВЗУТТЯ, ГЕТРИ ТА АНАЛОГІЧНІ ВИРОБИ; ЇХ ЧАСТИНИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

64.01
Водонепроникне взуття з пiдошвою i верхом з гуми або пластмаси, який не прикрiплюється до пiдошви 
i не з’єднується з нею ні нитковим, ні шпильковим, ні гвiздковим, ні гвинтовим, ні будь-яким іншим поді-
бним способом

64.02 Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси

64.03 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи композиційної шкiри та з верхом з натуральної шкiри

64.04 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри та з верхом з текстильних 
матерiалiв

64.05 Інше взуття

64.06 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устілкою); 
вкладнi устiлки, устiлки пiд п’ятку і подібнi знімнi деталi; гетри, гамашi та подібнi вироби і їх частини
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС взуття, гетрів та аналогічних виробів; їх частин за період 
2012-2014 років склав €75,7 млн, зростаючи в середньому на 15% на рік.  Для ЄС це становило 0,47% від серед-
ньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 64 за згаданий період, що склало €16,2 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 64 (€ млн)

Частка Групи 64 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 64 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 64 (%)

6406  ЧАСТИНИ ВЗУТТЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВЕРХ ВЗУТТЯ З ПРИКРIПЛЕНОЮ АБО НЕПРИКРIПЛЕНОЮ ВНУТРIШНЬОЮ УСТІЛ-
КОЮ); ВКЛАДНI УСТIЛКИ, УСТIЛКИ ПIД П’ЯТКУ І ПОДІБНI ЗНІМНI ДЕТАЛI; ГЕТРИ, ГАМАШI ТА ПОДІБНI ВИРОБИ І ЇХ 
ЧАСТИНИ

6403  ВЗУТТЯ НА ПIДОШВI З ГУМИ, ПЛАСТМАСИ, НАТУРАЛЬНОЇ ЧИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ШКIРИ ТА З ВЕРХОМ З НАТУРАЛЬ-
НОЇ ШКIРИ

6404  ВЗУТТЯ НА ПIДОШВI З ГУМИ, ПЛАСТМАСИ, НАТУРАЛЬНОЇ АБО КОМПОЗИЦIЙНОЇ ШКIРИ ТА З ВЕРХОМ З ТЕКСТИЛЬ-
НИХ МАТЕРIАЛIВ

6402  IНШЕ ВЗУТТЯ НА ПIДОШВI ТА З ВЕРХОМ З ГУМИ АБО ПЛАСТМАСИ TOY FOOTWEAR)
6405  ІНШЕ ВЗУТТЯ

 

 250

CHAPTER 64: FOOTWEAR,  GAITERS  AND  THE  LIKE;  PARTS  
OF  SUCH ARTICLES 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of footwear,  gaiters  and  the  like;  parts  of  such articles between 2012 and 
2014 amounted to €75,7mn, growing by an average of  15% per annum over the period. This represents 0,47% of the 
EU’s €16,2bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 64 (€ mn) Share of Chapter 64 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 64 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 64 (%) 
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GAITERS, LEGGINGS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF (EXCL. ARTICLES OF ASBESTOS) 
0  FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER (EXCL. ORTHOPAEDIC FOOTWEAR, SKATING BOOTS 

WITH ICE OR ROLLER SKATES ATTACHED, AND TOY FOOTWEAR) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 25 видів продукції Групи 64  (на рівні 6 знаків), що склало  99,5% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

640610 Верх взуття і його частини, за винятком задникiв та жор-
стких деталей

36 188 719 47,82%

640399 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи ком-
позиційної шкiри та з верхом з натуральної шкіри, інше

12 112 557 16,01%

640391 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи ком-
позиційної шкiри та з верхом з натуральної шкіри, що 
закриває щиколотку

10 040 099 13,27%

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою 
або неприкрiпленою внутрiшньою устілкою); вкладнi 
устiлки, устiлки пiд п’ятку і подібнi знімнi деталi; гетри, 
гамашi та подібнi вироби і їх частини

9 071 447 11,99%

640419 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або 
композицiйної шкiри та з верхом з текстильних матеріа-
лів, інше 

3 463 089 4,58%

640340  Інше взуття, носову частину якого закрито захисним ме-
талевим підноском

2 216 669 2,93%

640299 Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси, 
інше

827 939 1,09%

640620 Пiдошви та каблуки з гуми або пластмаси 589 958 0,78%
640291 Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси, 

що закриває щиколотку
397 999 0,53%

640359 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи ком-
позиційної шкiри та з верхом з натуральної шкіри, інше

390 953 0,52%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 64 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

640291 Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси, що закриває щиколотку
6402 91 10 --- Із захисним металевим підноском 17% 5 13,6%
6402 91 90 --- Інше 16,9% 5 13,5%

640299 Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси, інше
6402 99 05 --- Із захисним металевим підноском 17% 5 13,6%
6402 99 10 ---- З гумовим верхом 16,8% 5 13,4%
6402 99 31 ------ З підошвою і каблуком заввишки більш як 3 см 16,8% 5 13,4%
6402 99 39 ------ Інше 16,8% 5 13,4%
6402 99 50 ----- Туфлі кімнатні або iнше домашнє взуття 16,8% 5 13,4%
6402 99 91 ------ Менш як 24 см 16,8% 5 13,4%
6402 99 93 ------- Взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 16,8% 5 13,4%
6402 99 96 -------- Чоловiче 16,8% 5 13,4%
6402 99 98 -------- Жiноче 16,8% 5 13,4%

640340 Інше взуття, носову частину якого закрито захисним металевим під-
носком

8% 3 5,3%

640359 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи композиційної шкiри та з верхом з натуральної шкіри, 
інше

6403 59 05 --- На дерев’яній основі або платформі без внутрішньої устілки 8% 3 5,3%
6403 59 11 ----- З підошвою і каблуком заввишки більш як 3 см 5% 0 0%
6403 59 31 ------ Менш як 24 см 8% 3 5,3%
6403 59 35 ------- Чоловiче 8% 3 5,3%
6403 59 39 ------- Жiноче 8% 3 5,3%
6403 59 50 ---- Туфлі кімнатні та інше домашнє взуття 8% 3 5,3%
6403 59 91 ----- Менш як 24 см 8% 3 5,3%
6403 59 95 ------ Чоловiче 8% 3 5,3%
6403 59 99 ------ Жiноче 8% 3 5,3%

640391 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи композиційної шкiри та з верхом з натуральної шкіри, 
що закриває щиколотку

6403 91 05 --- На дерев’яній основі або платформі без внутрішньої устілки 8% 3 5,3%
6403 91 11 ----- Менш як 24 см 8% 3 5,3%
6403 91 13 ------ Взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 8% 3 5,3%
6403 91 16 ------- Чоловiче 8% 3 5,3%
6403 91 18 ------- Жiноче 8% 3 5,3%
6403 91 91 ----- Менш як 24 см 8% 3 5,3%
6403 91 93  ------ Взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 8% 3 5,3%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

6403 91 96 ------- Чоловiче 8% 3 5,3%
6403 91 98 ------- Жiноче 5% 0 0%

640399 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи композиційної шкiри та з верхом з натуральної шкіри, 
інше

6403 99 05 --- На дерев’яній основі або платформі без внутрішньої устілки 8% 3 5,3%
6403 99 11 ----- З підошвою і каблуком заввишки більш як 3 см 8% 5 6,4%
6403 99 31 ------ Менш як 24 см 8% 3 5,3%
6403 99 33 ------- Взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 8% 3 5,3%
6403 99 36 -------- Чоловiче 8% 5 6,4%
6403 99 38 -------- Жiноче 5% 0 0%
6403 99 50 ---- Туфлі кімнатні та iнше домашнє взуття 8% 3 5,3%
6403 99 91 ----- Менш як 24 см 8% 3 5,3%
6403 99 93 ------ Взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 8% 3 5,3%
6403 99 96 ------- Чоловiче 8% 3 5,3%
6403 99 98 ------- Жiноче 7% 3 4,7%

640419 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри та з верхом з текстильних мате-
ріалів, інше

6404 19 10 --- Туфлі кімнатні та iнше домашнє взуття 16,9% 5 13,5%
6404 19 90 --- Інше 17% 5 13,6%

640610 Верх взуття і його частини, за винятком задникiв та жорстких деталей
6406 10 11 --- Заготівки верху взуття 3% 0 0%
6406 10 19 --- Компоненти верху взуття 3% 0 0%
6406 10 90 -- З iнших матерiалiв 3% 0 0%

640620 Пiдошви та каблуки з гуми або пластмаси
6406 20 10 -- З гуми 3% 0 0%
6406 20 90 -- З пластмаси 3% 0 0%

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або 
неприкрiпленою внутрiшньою устілкою); вкладнi устiлки, устiлки 
пiд п’ятку і подібнi знімнi деталi; гетри, гамашi та подібнi вироби і їх 
частини:

3% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-яких заголовків, за винятком процесу прикріплення верхньої частини 
взуття до внутрішньої підошви або інших компонентів підошви заголовка 6406 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 64. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для 
матеріалів іншого походження, які набувають стату-
су товарів, що походять з певної країни 

6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з при-
кріпленою або неприкріпленою внутрішньою 
устілкою); вкладні устілки, устілки під п’ятку і 
подібні знімні деталі; гетри, гамаші й подібні 
вироби та їх частини 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім 
матеріалів даного товару 



1266 МАКРОПЕДІЯ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах      Групи 64 : Взуття, гетри 
та аналогічні вироби; їх частини, при експорті в Європейський Союз.62

1. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази

2. Маркування взуття

3. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

4. CІTES - Захист загрожених видів

5. Загальна безпечність продукції

6. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту

1. Заборона продукції, що містить фтористі парникові гази
Відповідно до постанови – Regulatіon (EC) No 842/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-161 
14/06/2006) (CELEX 32006R0842), ринкування в ЄС продукції та обладнання, що містить фтористі парникові гази, 
перелічені в Додатку ІІ, заборонено, починаючи від  дати, зазначеної в Додатку.

Законодавство

fluorіnated greenhouse gases (OJ L-161 14/06/2006) (CELEX 32006R0842)

2. Маркування взуття
Розміщення на ринку взуття чи його головних частин, якщо вони ринкуються окремо, повинно відповідати ви-
могам ЄС щодо маркування.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Вимоги до етикетки:
Зміст: маркування повинно описувати матеріали трьох основних частин взуття (верх, підкладка з устілкою, і зовнішня 
підошва), вказуючи щоразу, що матеріал «шкіра», «пресована шкіра», «текстиль» або «інше». Якщо жоден матеріал не 
складає принаймні 80% виробу, на етикетці слід розмістити інформацію про два основні використані матеріали. Для 
цього можна вибрати піктограмами чи письмові позначення мовою, визначеною державою-членом, в якій товар при-
значений для збуту. Правила використання піктограм обумовлені в Додатку І до директиви.
Розміщення: маркування повинно бути на взутті. Воно має розміщуватись, щонайменше, на одному виробі в кожній 
парі взуття. Маркування може бути виконано з допомогою друку, тиснення, наліпки або прикріпленої етикетки. Мар-
кування повинно бути видимим, надійно прикріпленим і доступним, а розміри піктограм – достатньо великими для 
легкого розуміння.
Взуття, що підлягає особливому регулюванню
Вищезгадані вимоги до маркування не охоплюють деякі види взуття, що підлягає спеціальному регулюванню:

-
ком, CN 6401.10)  – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-339 30/12/1989)(CELEX 31989L0686);

Councіl Dіrectіve 76/769/EEC (OJ L-262 27/09/1976) (CELEX 31976L0769).

Відповідальність за виконання

За наявність маркування та його точність відповідає:

62  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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-
єстровані в ЄС,

Законодавство

the laws, regulatіons and admіnіstratіve provіsіons of the Member States relatіng to labellіng of the materіals 
used іn the maіn components of footwear for sale to the consumer (OJ L-100 19/04/1994) (CELEX 31994L0011)

3. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

4. Cіtes – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 
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Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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5. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

6. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту
Для ринкування в ЄС, засоби індивідуального захисту підлягають обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686). Директива поширюється на засоби 
індивідуального захисту, а саме  на такі пристрої та спорядження:

Директива не поширюється на:



1270 МАКРОПЕДІЯ

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Засоби індивідуальної безпеки повинні задовольняти обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки, викладені 
в ДодаткуІІ до директиви. Вони стосуються дизайну, виробництва, матеріалів, випробування, інструкцій, обов’язкової 
інформації від виробника, та інших аспектів.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список посилань на гармонізовані стандарти можна знайти за адресою:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. У 
деяких випадках потрібна участь в процесі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, 
що їх кожна держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оціню-
вання відповідності виробника до обов’язкових вимог.

Засоби індивідуального захисту діляться на категорії залежно від тяжкості травм, від яких вони захищають, і мо-
жуть підлягати різним процедурам оцінювання відповідності:

Категорія І (неважкі травми): декларація відповідності від самого виробника, на його відповідальність.

Категорія ІІ (серйозніші травми): сертифікат ЄС випробування типу, складений названим органом.

Категорія ІІІ (дуже важкі травми, які ведуть до непоправної шкоди здоров’ю або смерті): сертифікат ЄС випробу-
вання типу, а також система ЄС якості кінцевого продукту або система ЄС якості виробництва.

Маркування знаком «CE»

Перш, ніж потрапити на ринок, засоби індивідуального захисту повинні бути позначені знаком «CE». Він свідчить 
про відповідність до обов’язкових вимог, викладених в директиві.

Знак має бути видимим, легко читабельним і незмивним. Він наноситься на кожну одиницю індивідуальних за-
собів захисту або на упаковку, і супроводжується ідентифікаційним номером названого органу, якщо він заді-
яний на етапі контролю продукту.

Законодавство

relatіng to the desіgn of personal protectіve equіpment (OJ L-399 30/12/1989)(CELEX 31989L0686)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Confederation of The Footwear Industry 
(CEC)
Європейська Конфедерація взуттєвої 
промисловості
Rue de la Science nº14b
1040 Brussels 
Belgium
+32 (0)2 808 4452
+32 (0)2 808 8464
www.cec-footwearindustry.eu

European Confederation of the Shoe Retailers 
Associations (C.E.D.D.E.C)
Європейська Конфедерація об’єднань взуттєвої 
роздрібної торгівлі 
Wiedner Haupstrasse 63, 
A-1045 Wien 
Austria
+ 43-1-50105-3320 
www.ceddec.org

European Leather Association (COTANCE)
Європейська Асоціаціяшкіри
40, rue Washington, 
B-1050 Bruxelles, 
Belgium
+ 32 2 512 77 03
www.euroleather.com

European Assosiation of Fashion Retailers (AEDT)
Європейська Асоціація Fashion-ритейлерів
Avenue des Nerviens, 85
1040 Brussels 
Belgium
+32.2.230 52 96
www.aedt.org

European Shoe Press Association (E.S.P.A.)
Європейської Асоціації пресованого взуття 
Via Leonardo da Vinci,43, 20090 
TREZZANO S/NAVIGLIO(MI)
ITALY
+ 39 02 4459091
www.shoeinfonet.com

European Union of Research Institutes for 
Shoes(EURIS) 
Європейський Союз науково-дослідних інститутів 
для взуття
12th klm. Athens - Lamia National Road 
144 52 Metamorfosi
+30 210 2855580
www.euris-shoe.org

 



1272 МАКРОПЕДІЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

BTS TRADE FAIR (2 рази на рік)
Взуття, шкіра і шкіргалантерея
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.targimodypoznan.pl

FIERA DI SAN CRISPINO (раз на рік)
Взуття
San Mauro Pascoli
San Mauro Pascoli 
Italy
www.blunautilus.it

GDS (2 рази на рік)
Взуття
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.gds-online.com

HELLENIC SHOE FAIR (раз на рік)
Взуття та аксесуари
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Spata
Greece
www.metropolitanexpo.gr

KABO (2 рази на рік)
Взуття, шкіра і шкіргалантерея
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

MODA FOOTWEAR (2 рази на рік)
Взуття, шкіра і шкіргалантерея
National Exhibition Centre
Birmingham 
UK - United Kingdom 
www.moda-uk.co.uk

LINEAPELLE (2 рази на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Furnishing 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.lineapelle-fair.it 

MODA MADE IN ITALY (2 рази на рік)
Взуття 
M,O,C,
München
Germany
www.moc-muenchen.de

MODEXPO (раз на рік)
Текстиль, готовий одяг, вироби зі шкіри, хутро, 
взуття та шкіргалантерея
Romexpo
Bucharest
Romania
www.romexpo.org 

OFF-PRICE SHOW (2 рази на рік)
Модний одяг, взуття та аксесуари
National Exhibition Centre
London  
UK - United Kingdom
www.offpriceshow.co.uk

SHOE COLLECTION (2 рази на рік)
Взуття
Fiera Bolzano
Bolzano 
Italy
www.fierabolzano.it
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Група 65.  
ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЇХ ЧАСТИНИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
65.01 Капелюшнi форми, капелюшні заготівки та ковпаки, неформовані, без полів; плоскi та цилiндричнi заго-

тівки (включаючи повздовжнiй розрiз) з фетру

65.02 Капелюшнi напiвфабрикати, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, 
неформованi, без полів, без підкладки та оздоблення

[65.03]

65.04 Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, з 
пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням чи без оздоблення

65.05

Капелюхи та iншi головнi убори трикотажнi, або виготовлені з одного суцільного полотнища (але не із 
смужок) з мережива, фетру або іншого текстильного матеріалу, з підкладкою або без підкладки, з оздо-
бленням або без оздоблення; сiтки для волосся з будь-яких матерiалiв, з підкладкою або без підкладки, з 
оздобленням або без оздоблення

65.06 Іншi головнi убори та капелюхи, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення

65.07 Стрічки, прокладки, пiдкладки, чохли, основи, каркаси для капелюхів, козирки та зав’язки для головних 
уборiв
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС головних уборів та їх частин за період 2012-2014 років 
склав €1 млн, зменшувався в середньому на -7,7% на рік.  Для ЄС це становило 0,1% від середньоарифметично-
го обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 65 за згаданий період, що склало €1 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 65 (€ млн)

Частка Групи 65 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 65 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 65 (%)

6505  КАПЕЛЮХИ ТА IНШI ГОЛОВНI УБОРИ ТРИКОТАЖНI, АБО ВИГОТОВЛЕНІ З ОДНОГО СУЦІЛЬНОГО ПОЛОТНИЩА (АЛЕ 
НЕ ІЗ СМУЖОК) З МЕРЕЖИВА, ФЕТРУ АБО ІНШОГО ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, З ПІДКЛАДКОЮ АБО БЕЗ ПІДКЛАД-
КИ, З ОЗДОБЛЕННЯМ АБО БЕЗ ОЗДОБЛЕННЯ; СIТКИ ДЛЯ ВОЛОССЯ З БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРIАЛIВ, З ПІДКЛАДКОЮ АБО 
БЕЗ ПІДКЛАДКИ, З ОЗДОБЛЕННЯМ АБО БЕЗ ОЗДОБЛЕННЯ

6506  ІНШI ГОЛОВНI УБОРИ ТА КАПЕЛЮХИ, З ПIДКЛАДКОЮ АБО БЕЗ ПIДКЛАДКИ, З ОЗДОБЛЕННЯМ АБО БЕЗ ОЗДОБЛЕН-
НЯ

6501  КАПЕЛЮШНI ФОРМИ, КАПЕЛЮШНІ ЗАГОТІВКИ ТА КОВПАКИ, НЕФОРМОВАНІ, БЕЗ ПОЛІВ; ПЛОСКI ТА ЦИЛIНДРИЧНI 
ЗАГОТІВКИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПОВЗДОВЖНIЙ РОЗРIЗ) З ФЕТРУ

6504  КАПЕЛЮХИ ТА IНШI ГОЛОВНI УБОРИ, ПЛЕТЕНI АБО ВИГОТОВЛЕНI СПОЛУЧЕННЯМ СМУЖОК З РIЗНИХ МАТЕРIАЛIВ, 
З ПIДКЛАДКОЮ АБО БЕЗ ПIДКЛАДКИ, З ОЗДОБЛЕННЯМ ЧИ БЕЗ ОЗДОБЛЕННЯ

6502  КАПЕЛЮШНI НАПIВФАБРИКАТИ, ПЛЕТЕНI АБО ВИГОТОВЛЕНI СПОЛУЧЕННЯМ СМУЖОК З РIЗНИХ МАТЕРIАЛIВ, 
НЕФОРМОВАНI, БЕЗ ПОЛІВ, БЕЗ ПІДКЛАДКИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ
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CHAPTER 65: HEADGEAR AND PARTS THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of headgear and parts thereof between 2012 and 2014 amounted to €1mn, 
growing by an average of  ‐7,7% per annum over the period. This represents 0,1% of the EU’s €1bn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 65 (€ mn) Share of Chapter 65 in Ukraine’s Exports to EU 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 8 видів продукції Групи 65  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

650500 Капелюхи та iншi головнi убори трикотажнi, або ви-
готовлені з одного суцільного полотнища (але не із 
смужок) з мережива, фетру або іншого текстильного 
матеріалу, з підкладкою або без підкладки, з оздоблен-
ням або без оздоблення; сiтки для волосся з будь-яких 
матерiалiв, з підкладкою або без підкладки, з оздо-
бленням або без оздоблення

1 024 791 82,8%

650610 Іншi головнi убори та капелюхи, з пiдкладкою або без 
пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення:, захиснi 
головнi убори

189 082 15,3%

650699 Іншi головнi убори та капелюхи, з пiдкладкою або без 
пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення

19 960 1,6%

650100 Капелюшнi форми, капелюшні заготівки та ковпаки, не-
формовані, без полів; плоскi та цилiндричнi заготівки 
(включаючи повздовжнiй розрiз) з фетру

3 372 0,3%

650400 Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або 
виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, 
з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням чи без 
оздоблення

1 095 0,1%

650200 Капелюшнi напiвфабрикати, плетенi або виготовленi 
сполученням смужок з рiзних матерiалiв, неформованi, 
без полів, без підкладки та оздоблення

62 0,0%

650691 Іншi головнi убори та капелюхи, з пiдкладкою або без 
пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення, з гуми 
або полімерних матеріалів

17 0,0%

650700 Стрічки, прокладки, пiдкладки, чохли, основи, карка-
си для капелюхів, козирки та зав’язки для головних 
уборiв

8 0,0%



1276 МАКРОПЕДІЯ

ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 65 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

650100 Капелюшнi форми, капелюшні заготівки та ковпаки, нефор-
мовані, без полів; плоскi та цилiндричнi заготівки (включаючи 
повздовжнiй розрiз) з фетру

2,7% 0 0%

650200 Капелюшнi напiвфабрикати, плетенi або виготовленi сполучен-
ням смужок з рiзних матерiалiв, неформованi, без полів, без 
підкладки та оздоблення

Вільна 0 0%

650400 Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або виготовленi спо-
лученням смужок з рiзних матерiалiв, з пiдкладкою або без 
пiдкладки, з оздобленням чи без оздоблення

Вільна 0 0%

650500 Капелюхи та iншi головнi убори трикотажнi, або виготовлені з 
одного суцільного полотнища (але не із смужок) з мережива, 
фетру або іншого текстильного матеріалу, з підкладкою або без 
підкладки, з оздобленням або без оздоблення; сiтки для во-
лосся з будь-яких матерiалiв, з підкладкою або без підкладки, з 
оздобленням або без оздоблення:

Вільна 0 0%

650610 Захиснi головнi убори
6506 10 10 -- З пластмаси 2,7% 0 0%
6506 10 80 -- З iнших матерiалiв 2,7% 0 0%

650691 Іншi головнi убори та капелюхи, з пiдкладкою або без 
пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення, з гуми або по-
лімерних матеріалів

2,7% 0 0%

650699 Іншi головнi убори та капелюхи, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення
6506 99 10 --- З фетру хутряного або з фетру вовняного та хутряного, виго-

товлені з капелюшних заготівок, ковпаків або плоских заготівок 
товарної позиції 6501

5,7% 0 0%

6506 99 90 --- Інші 2,7% 0 0%
650700 Стрічки, прокладки, пiдкладки, чохли, основи, каркаси для ка-

пелюхів, козирки та зав’язки для головних уборiв
2,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи  65. 

Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для мате-
ріалів іншого походження, які набувають статусу товарів, 
що походять з певної країни 

6505 Капелюхи та інші головні убори трико-
тажні, або виготовлені з одного суціль-
ного полотнища (але не із смужок) з ме-
режива, фетру або іншого текстильного 
матеріалу, з підкладкою або без підклад-
ки, з оздобленням або без оздоблення; 
сітки для волосся з будь-яких матеріалів, 
з підкладкою або без підкладки, з оздо-
бленням чи без оздоблення 

Виробництво з пряжі або текстильного волокна86 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 65 : Головні убори 
та їх частини, при експорті в Європейський Союз.63

1.  Маркування текстильних виробів

2.  Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

3.  Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту

4.  CІTES - Захист загрожених видів

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

63  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

3. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту
Для ринкування в ЄС, засоби індивідуального захисту підлягають обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686). Директива поширюється на засоби 
індивідуального захисту, а саме  на такі пристрої та спорядження:

Директива не поширюється на:
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Засоби індивідуальної безпеки повинні задовольняти обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки, викладені 
в ДодаткуІІ до директиви. Вони стосуються дизайну, виробництва, матеріалів, випробування, інструкцій, обов’язкової 
інформації від виробника, та інших аспектів.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список посилань на гармонізовані стандарти можна знайти за адресою:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. У 
деяких випадках потрібна участь в процесі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, 
що їх кожна держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оціню-
вання відповідності виробника до обов’язкових вимог.

Засоби індивідуального захисту діляться на категорії залежно від тяжкості травм, від яких вони захищають, і мо-
жуть підлягати різним процедурам оцінювання відповідності:

Категорія І (неважкі травми): декларація відповідності від самого виробника, на його відповідальність.

Категорія ІІ (серйозніші травми): сертифікат ЄС випробування типу, складений названим органом.

Категорія ІІІ (дуже важкі травми, які ведуть до непоправної шкоди здоров’ю або смерті): сертифікат ЄС випробу-
вання типу, а також система ЄС якості кінцевого продукту або система ЄС якості виробництва.

Маркування знаком «CE»

Перш, ніж потрапити на ринок, засоби індивідуального захисту повинні бути позначені знаком «CE». Він свідчить 
про відповідність до обов’язкових вимог, викладених в директиві.

Знак має бути видимим, легко читабельним і незмивним. Він наноситься на кожну одиницю індивідуальних за-
собів захисту або на упаковку, і супроводжується ідентифікаційним номером названого органу, якщо він заді-
яний на етапі контролю продукту.

Законодавство

relatіng to the desіgn of personal protectіve equіpment (OJ L-399 30/12/1989)(CELEX 31989L0686)

4. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Apparel and Textile Confederation 
(EURATEX)
Європейська Конфедерація одягу та текстилю
24, rue Montoyer; Bte. 10
B-1000 Brussels
Belgium
+32-2-285.48.83
+32-2-285.48.81
+32-2-230.60.54
www.euratex.eu

European Textile Services Association (ETSA)
Європейська Асоціація текстильної промисловості
24 rue Montoyer, box 7, 
B - 1000 Brussels 
Belgium
+ 32-2 282.09.90  
+ 32-2 282.09.99 
www.etsa-europe.org

International Wool Textile Organisation (IWTO)
Міжнародна Організація вовняного текстилю
Rue de l'Industrie 4
1000 Brussels
Belgium
+32 2 505 40 10
+32 2 503 47 85
www.iwto.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

FUTURMODA (2 рази на рік)
Взуття, шкіра і шкіргалантерея
Institución Ferial Alicantina
Alicante 
Spain
www.futurmoda.es

I.L.M SUMMER/WINTER STYLES (2 рази на рік)
Вироби із шкіри. 
Messe Offenbach
Offenbach am Main 
Germany
www.messe-offenbach.de

INTERTEXMILANO (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.intertex-milano.it

KIDS' TIME (раз на рік)
Одяг та аксесуари для мам та дітей
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

LINEAPELLE (2 рази на рік)
Шкіра і шкіргалантерея
Furnishing 
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.lineapelle-fair.it 

LONDON FASHION WEEK (2  рази на рік)
Дизайнери жіночого одягу та аксесуарів
Somerset House
London 
UK - United Kingdom
www.londonfashionweek.co.uk

MAREDIMODA / INTIMODIMODA  (раз на рік)
Пляжний одяг і нижня  білизна,  європейські тканини 
та аксесуари
Cannes 
France
www.palaisdesfestivals.com

MOD’TISSIMO (2 рази на рік)
Тканини і аксесуари для одягу
Porto 
Portugal
www.amtc.pt/

MADE IN FRANCE - SALON DE LA HAUTE-
FAÇON (раз на рік)
Одяг (готовий одяг, жінок, чоловіків, дітей). 
Шкіргалантерея, домашня білизна, ювелірні вироби, 
нижня білизна
Le Carreau du Temple
Paris 
France
www.salonmadeinfrance.com

MODA ACCESSORIES (2 рази на рік)
Модні аксесуари
National Exhibition Centre
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.moda-uk.co.uk

MODA IN TESSUTO & ACCESSORI (раз на рік)
Тканини та аксесуари 
Fiera Milano City
Milan 
Italy
www.modain.it

MODAPRIMA (2 рази на рік)
Аксесуари  
Fiera Milano City
Milan
Italy
www.pittimmagine.com

PREMIÈRE VISION (2 рази на рік)
Текстильна промисловість , одяг
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.premierevision.fr

PERFORMANCE DAYS (2 рази на рік)
Текстильна промисловість 
MTC World of Fashion
Munich 
Germany
www.performancedays.eu

PREMIÈRE CLASSE (2 рази на рік)
Модні аксесуари
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France 
www.premiere-classe.com
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READYTOSHOW (раз на рік)
Одяг 
Palazzo delle Stelline
Milan 
Italy
www.readytoshow.it

SALONE DEL VOLO (раз на рік)
Одяг для спорту
Aeroporto Civile 'Gino Allegri' di Padova
Padua 
Italy
www.festivaldellaria.it

SUPER  (2 рази на рік)
Жіночій одяг та аксесуари
Fiera Milano City
Milan 
Italy
www.pittimmagine.com

THE BOX (2 рази на рік)
Аксесуари 
Pavillon Cambon Capucines
Paris 
France
www.thebox-paris.com

TISSU PREMIER COLLECTIONS (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.tissu-premier.com

WHO'S NEXT (раз на рік)
Одяг 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.whosnext-tradeshow.com
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Група 66.  
ПАРАСОЛЬКИ, ПАРАСОЛЬКИ ВІД СОНЦЯ, ПАЛИЦІ, 
ПАЛИЦІ-СИДІННЯ, БАТОГИ, ХЛИСТИ ДЛЯ ВЕРХОВОЇ 
ЇЗДИ ТА ЇХ ЧАСТИНИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
66.01 Парасольки та парасольки вiд сонця (включаючи парасольки-палицi, садовi парасольки та подібнi пара-

сольки)

66.02 Палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти та подібнi вироби

66.03 Частини, оздоблювальні деталі та пристосування до виробів товарної позицiї 6601 або 6602
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС парасольок, парасольок від сонця, палиць, палиць-си-
діннь, батіг, хлистів для верхової їзди та їх частини за період 2012-2014 років склав €0,2 млн, зростаючи в серед-
ньому на 413% на рік.  Для ЄС це становило 0,04% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) 
продукції Групи 66 за згаданий період, що склало €507 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 66 (€ млн)

Частка Групи 66 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС рупа 66 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 66 (%)

6601  ПАРАСОЛЬКИ ТА ПАРАСОЛЬКИ ВIД СОНЦЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПАРАСОЛЬКИ-ПАЛИЦI, САДОВI ПАРАСОЛЬКИ ТА 
ПОДІБНI ПАРАСОЛЬКИ)

6603  ЧАСТИНИ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ДЕТАЛІ ТА ПРИСТОСУВАННЯ ДО ВИРОБІВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 6601 АБО 6602
6602  ПАЛИЦI, ПАЛИЦI-СИДIННЯ, БАТОГИ, ХЛИСТИ ТА ПОДІБНI ВИРОБИ
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CHAPTER 66: UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING 
STICKS, SEAT STICKS, WHIPS, RIDING CROPS AND PARTS 

THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of other  umbrellas,  sun  umbrellas,  walking  sticks,  seat‐sticks,  whips,  riding‐
crops  and  parts thereof between 2012 and 2014 amounted to €0,2mn, growing by an average of  413% per annum 
over the period. This represents 0,04% of the EU’s €507mn average worldwide imports of these products over 
this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 66 (€ mn) Share of Chapter 66 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 66 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 66 (%) 
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Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 66 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 66 (%) 
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МАШИНИ…
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0  UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS, INCL. WALKING STICK UMBRELLAS, GARDEN UMBRELLAS AND SIMILAR UMBRELLAS (EXCL. TOY UMBRELLAS AND BEACH TENTS) 
0  PARTS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES FOR UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS OF HEADING 6601 OR FOR WALKING STICKS, SEAT STICKS, WHIPS, RIDING CROPS AND THE 

LIKE OF HEADING 6602 
0  WALKING STICKS, SEAT STICKS, WHIPS, RIDING CROPS AND THE LIKE (EXCL. MEASURE WALKING STICKS, CRUTCHES, FIREARM STICKS AND SPORTS STICKS) 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 66 

 Ukraine exports 6 products of Chapter 66 at a 6 digit customs code. The following top 6 products represent 100% of 
total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

660110  GARDEN OR SIMILAR UMBRELLAS (EXCL. BEACH TENTS)  172 503  85,74% 

660199  UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS, INCL. WALKING‐STICK UMBRELLAS 
(EXCL. UMBRELLAS HAVING A TELESCOPIC SHAFT, GARDEN UMBRELLAS 
AND THE LIKE, AND TOY UMBRELLAS) 

23 272  11,57% 

660320  UMBRELLA FRAMES, INCL. FRAMES MOUNTED ON SHAFTS ʹSTICKSʹ, FOR 
UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS OF HEADING 6601 

2 638  1,31% 

660390  PARTS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES FOR UMBRELLAS AND SUN 
UMBRELLAS OF HEADING 6601 OR FOR WALKING STICKS, SEAT‐STICKS, 
WHIPS, RIDING‐CROPS AND THE LIKE OF HEADING 6602 (EXCL. UMBRELLA 
FRAMES, INCL. FRAMES MOUNTED ON SHAFTS  STICKS ) 

1 518  0,75% 

660191  UMBRELLAS HAVING A TELESCOPIC SHAFT (EXCL. TOY UMBRELLAS)  1 159  0,58% 

660200  WALKING‐STICKS, SEAT‐STICKS, WHIPS, RIDING‐CROPS AND THE LIKE 
(EXCL. MEASURE WALKING‐STICKS, CRUTCHES, FIREARM‐STICKS AND 
SPORTS STICKS) 

99  0,05% 

   

6601 
ПАРАСОЛЬКИ …

97,89%

6603 
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ 

ДЕТАЛІ…
2,07%6602 

ПАЛИЦI…
0,05%

ІНШІ
0,91%

СЛОВАЧЧИНА
91,52%

РУМУНІЯ
4,10%

ПОЛЬЩА
1,48%

ІТАЛІЯ
1,11%

БОЛГАРІЯ
0,88%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 6 видів продукції Групи 66  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

660110 Садовi парасольки та подібнi парасольки 172 503 85,74%
660199 Парасольки та парасольки вiд сонця (включаючи 

парасольки-палицi, садовi парасольки та подібнi парасоль-
ки), інші

23 272 11,57%

660320 Каркаси парасольковi, включаючи каркаси на стрижнях (па-
лицях) 

2 638 1,31%

660390 Частини, оздоблювальні деталі та пристосування до виробів 
товарної позицiї 6601 або 6602, інші

1 518 0,75%

660191 Парасольки та парасольки вiд сонця (включаючи 
парасольки-палицi, садовi парасольки та подібнi парасоль-
ки), з складаним стрижнем

1 159 0,58%

660200 Палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти та подібнi вироби 99 0,05%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 66 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

660110 Садовi парасольки та подібнi парасольки 4,7% 0 0%
660191 Парасольки та парасольки вiд сонця (включаючи парасольки-

палицi, садовi парасольки та подібнi парасольки), з складаним 
стрижнем

4,7% 0 0%

660199 Парасольки та парасольки вiд сонця (включаючи парасольки-палицi, садовi парасольки та подібнi пара-
сольки), інші

6601 99 11 ---- Із синтетичних або штучних матеріалів 4,7% 0 0%
6601 99 19 ---- З iнших текстильних матерiалiв 4,7% 0 0%
6601 99 90 --- Іншi 4,7% 0 0%
660200 Палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти та подібнi вироби 2,7% 0 0%
660320 Каркаси парасольковi, включаючи каркаси на стрижнях (палицях) 5,2% 0 0%
660390 Частини, оздоблювальні деталі та пристосування до виробів товарної позицiї 6601 або 6602, інші
6603 90 10 -- Ручки та набалдашники 2,7% 0 0%
6630 90 90 -- Інші 5% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 66. 

Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для 
матеріалів іншого походження, які набувають статусу 
товарів, що походять з певної країни 

6601 Дощові та сонцезахисні парасолі (в тому числі 
парасолі-тростини, садові парасолі та подібні) 

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 
50 % ціни товару від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 66 : Парасольки, 
парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини, при експорті в Єв-
ропейський Союз.64

1.  Маркування текстильних виробів

2.  Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

3.  Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту

4.  CІTES - Захист загрожених видів

5.  Загальна безпечність продукції

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

64  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

3. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту
Для ринкування в ЄС, засоби індивідуального захисту підлягають обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686). Директива поширюється на засоби 
індивідуального захисту, а саме  на такі пристрої та спорядження:

Директива не поширюється на:
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Засоби індивідуальної безпеки повинні задовольняти обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки, викладені 
в ДодаткуІІ до директиви. Вони стосуються дизайну, виробництва, матеріалів, випробування, інструкцій, обов’язкової 
інформації від виробника, та інших аспектів.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список посилань на гармонізовані стандарти можна знайти за адресою:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. У 
деяких випадках потрібна участь в процесі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, 
що їх кожна держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оціню-
вання відповідності виробника до обов’язкових вимог.

Засоби індивідуального захисту діляться на категорії залежно від тяжкості травм, від яких вони захищають, і мо-
жуть підлягати різним процедурам оцінювання відповідності:

Категорія І (неважкі травми): декларація відповідності від самого виробника, на його відповідальність.

Категорія ІІ (серйозніші травми): сертифікат ЄС випробування типу, складений названим органом.

Категорія ІІІ (дуже важкі травми, які ведуть до непоправної шкоди здоров’ю або смерті): сертифікат ЄС випробу-
вання типу, а також система ЄС якості кінцевого продукту або система ЄС якості виробництва.

Маркування знаком «CE»

Перш, ніж потрапити на ринок, засоби індивідуального захисту повинні бути позначені знаком «CE». Він свідчить 
про відповідність до обов’язкових вимог, викладених в директиві.

Знак має бути видимим, легко читабельним і незмивним. Він наноситься на кожну одиницю індивідуальних за-
собів захисту або на упаковку, і супроводжується ідентифікаційним номером названого органу, якщо він заді-
яний на етапі контролю продукту.

Законодавство

relatіng to the desіgn of personal protectіve equіpment (OJ L-399 30/12/1989)(CELEX 31989L0686)

4. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
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дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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5. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Furniture Industries Confederation( EFIC)
Європейської Конфедерації меблевої промисловості
Rue Montoyer, 24
BE-1000 Bruxelles
Belgium
+ 32 253 918 00
+ 32 253 915 75
www.efic.eu

European Furniture Manufacturers Federation 
(UEA)
Європейська Федерація виробників меблів
Wetstraat / Rue de la Loi 26
1040 - Brussels
Belgium 
+420 777 294 404
www.ueanet.com



1295Група 66. ПАРАСОЛЬКИ, ПАРАСОЛЬКИ ВІД СОНЦЯ, ПАЛИЦІ, ПАЛИЦІ-СИДІННЯ ...

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ASIA-PACIFIC SOURCING (раз на 2 роки)
Товари для будинку й саду
Exhibition Centre Cologne
Cologne 
Germany
www.asia-pacificsourcing.com

BISUTEX (раз на рік)
Біжутерія та аксесуари
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.ifema.es 

EUROHORSE (раз на рік)
Все для коня і вершника
Svenska Mässan - Swedish Exhibition & Congress 
Centre
Gothenburg
Sweden
www.eurohorse.se

FOR GARDEN (раз на рік)
Садова архітектура, садові меблі та інструменти
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.for-garden.cz

FRÜHJAHRSMESSE (раз на рік)
Дім - Сад – Дозвілля
Stadthalle Graz
Graz 
Austria
www.fruehjahrsmessegraz.at

FIERACAVALLI (раз на 2 роки)
Коні та обладнання 
Verona Exhibition Centre
Verona  
Italy
www.fieracavalli.it

HAUS UND GARTEN (раз на рік)
Дім - Сад – Дозвілля
Messe Essen
Essen 
Germany
www.fruehlingsmesse.de

HAUS-GARTEN-FREIZEIT (раз на рік)
Дім - Сад – Дозвілля
Exhibition Centre Leipzig
Leipzig 
Germany
www.leipziger-messe.de

IDEAL HOME SHOW MANCHESTER (раз на рік)
Дім - Сад – Дозвілля Manchester 
UK - United Kingdom 
www.idealhomeshowmanchester.com

IDEAL HOME SHOW SCOTLAND (раз на рік)
Дім - Сад – Дозвілля
Scottish Exhibition and Conference Center
Glasgow 
UK - United Kingdom
www.idealhomeshowmanchester.com

IDEAL HOME SHOW (раз на рік)
Дім - Сад – Дозвілля
Olympia Exhibition Centre
London 
UK - United Kingdom
www.idealhomeshowmanchester.com

LEBENSART - ASCHERSLEBEN (раз на рік)
Дім - Сад – Дозвілля
Stadtpark
Aschersleben 
Germany
www.das-agenturhaus.de

LEBENSART - DEINSTER (раз на рік)
Дім - Сад – Дозвілля
Gut Deinster Mühle
Deinste 
Germany
www.das-agenturhaus.de

LEBENSART - DILLENBURG  (раз на рік)
Дім - Сад – Дозвілля
Landgestüt Dillenburg
Dillenburg 
Germany
www.das-agenturhaus.de

LEBENSART - POTSDAM (раз на рік)
Дім - Сад – Дозвілля
Schloss Kartzow
Potsdam 
Germany
www.das-agenturhaus.de
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L'UNIVERS DE L'HABITAT - TOURS (раз на рік)
Дім - Сад – Дозвілля
Parc des expositions de Tours
Tours 
France
www.univershabitat.fr

MODA IN TESSUTO & ACCESSORI  (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Palais des Festivals de Cannes
Milan 
Italy
www.maredimoda.com

OGRÓD I TY (раз на рік)
Дім - Сад – Дозвілля
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

PARTNER PFERD (раз на 2 роки)
Кінний ярмарок
Exhibition Centre Leipzig
Leipzig
Germany
www.partner-pferd.de

PFERD & JAGD (раз на рік)
Кінний спорт і полювання
Deutsche Messe Hannover
Hannover 
Germany
www.pferd-und-jagd-messe.de

PREMIÈRE CLASSE (2 рази на рік)
Модні аксесуари
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France 
www.premiere-classe.com

SALON DE L’HABITAT & JARDIN DE SEGRÉ (раз на 
рік)   
Дім - Сад – Дозвілля
Parc des Expositions de Segré
Segré 
France
www.salonhabitat.net

SFEER  (раз на рік)
Інтер’єр, сад, басейни 
Flanders Expo
Ghent 
Belgium
www.sfeer.be

TISSU PREMIER COLLECTIONS (раз на рік)
Тканини і аксесуари 
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.tissu-premier.com

THE BOX (2 рази на рік)
Аксесуари 
Pavillon Cambon Capucines
Paris 
France
www.thebox-paris.com

WINDOOR EXPO (раз на рік)
Вікна, двері, ворота, захист від сонця і аксесуари
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.windoorexpo.cz

WOHNEN & INTERIEUR-MESSE (раз на рік)
Дім - Сад – Дозвілля
Messezentrum Wien (Vienna Exhibition Centre)
Vienna 
Austria
www.wohnen-interieur.at
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Група 67.  
ОБРОБЛЕНІ ПІР’Я ТА ПУХ І ВИРОБИ З НИХ; ШТУЧНІ 
КВІТИ; ВИРОБИ З ВОЛОССЯ ЛЮДИНИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
67.01 Шкурки та iншi частини птахiв, вкритi пiр’ям або пухом, пір’я, частини пiр’я, пух та вироби з цих 

матерiалiв (крiм виробiв товарної позицiї 0505 та оброблених стовбурів і стрижнiв пiр’я)

67.02 Штучнi квiти, листя, плоди та їх частини; вироби з штучних квiтiв, листя або плодiв

67.03
Волосся людини, розправлене, пiдiбране, витончене, освiтлене або оброблене iншим способом; вовна, 
iнший волос тварин або iншi текстильнi матерiали, пiдготовленi для виробництва парикiв та аналогiчних 
виробiв

67.04 Парики, накладнi бороди, брови, вiї, шиньйони та аналогiчнi вироби з волосся людини, вовни або тек-
стильних матерiалiв; вироби з волосся людини, не включенi до iнших груп
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС оброблених пір'їв та пуху і виробів з них; штучних кві-
тів; виробів з волосся людини за період 2012-2014 років склав €0,23 млн, зростаючи в середньому на 17% на 
рік.  Для ЄС це становило 0,04% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 67 
за згаданий період, що склало €629 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 67 (€ млн)

Частка Групи 67 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 67 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 67 (%)

6703  ВОЛОССЯ ЛЮДИНИ, РОЗПРАВЛЕНЕ, ПIДIБРАНЕ, ВИТОНЧЕНЕ, ОСВIТЛЕНЕ АБО ОБРОБЛЕНЕ IНШИМ СПОСОБОМ; 
ВОВНА, IНШИЙ ВОЛОС ТВАРИН АБО IНШI ТЕКСТИЛЬНI МАТЕРIАЛИ, ПIДГОТОВЛЕНI ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПАРИКIВ 
ТА АНАЛОГIЧНИХ ВИРОБIВ

6702  ШТУЧНI КВIТИ, ЛИСТЯ, ПЛОДИ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; ВИРОБИ З ШТУЧНИХ КВIТIВ, ЛИСТЯ АБО ПЛОДIВ
6704  ПАРИКИ, НАКЛАДНI БОРОДИ, БРОВИ, ВIЇ, ШИНЬЙОНИ ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ З ВОЛОССЯ ЛЮДИНИ, ВОВНИ АБО 

ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ; ВИРОБИ З ВОЛОССЯ ЛЮДИНИ, НЕ ВКЛЮЧЕНI ДО IНШИХ ГРУП
6701  ШКУРКИ ТА IНШI ЧАСТИНИ ПТАХIВ, ВКРИТI ПIР’ЯМ АБО ПУХОМ, ПІР’Я, ЧАСТИНИ ПIР’Я, ПУХ ТА ВИРОБИ З ЦИХ 

МАТЕРIАЛIВ (КРIМ ВИРОБIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 0505 ТА ОБРОБЛЕНИХ СТОВБУРІВ І СТРИЖНIВ ПIР’Я)
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CHAPTER 67: PREPARED FEATHERS AND DOWN AND 
ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL 

FLOWERS; ARTICLES OF  HUMAN  HAIR 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; 
artificial flowers; articles of human hair between 2012 and 2014 amounted to €0,23mn, growing by an average 
of  17% per annum over the period. This represents 0,04% of the EU’s €629mn average worldwide imports of 
these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 67 (€ mn) Share of Chapter 67 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 67 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 67 (%) 
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<0,00%

 

 287

CHAPTER 67: PREPARED FEATHERS AND DOWN AND 
ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL 

FLOWERS; ARTICLES OF  HUMAN  HAIR 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; 
artificial flowers; articles of human hair between 2012 and 2014 amounted to €0,23mn, growing by an average 
of  17% per annum over the period. This represents 0,04% of the EU’s €629mn average worldwide imports of 
these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 67 (€ mn) Share of Chapter 67 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 67 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 67 (%) 
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70  HUMAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED; WOOL, OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, PREPARED FOR USE IN MAKING WIGS 
OR THE LIKE (EXCL. NATURAL PLAITS OF HUMAN HAIR, WHETHER OR NOT WASHED AND DEGREASED, BUT NOT OTHERWISE PROCESSED) 
70 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF, AND ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT, BY BINDING, GLUEING, FITTING INTO 
ONE ANOTHER OR SIMILAR METHODS 
70  WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILE MATERIALS; ARTICLES OF HUMAN HAIR, N.E.S. 
70 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN AND ARTICLES THEREOF (EXCL. GOODS OF HEADING 0505, 
WORKED QUILLS AND SCAPES, FOOTWEAR AND HEADGEAR, ARTICLES OF BEDDING AND SIMILAR FURNISHING OF HEADING 9404, TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES, AND 
COLLECTORS' PIECES) 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 67 

 Ukraine exports 8 products of Chapter 67 at a 6 digit customs code level. The following top 8 products represent 
100% of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

670300  HUMAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED; 
WOOL, OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, PREPARED 
FOR USE IN MAKING WIGS OR THE LIKE (EXCL. NATURAL PLAITS OF 
HUMAN HAIR, WHETHER OR NOT WASHED AND DEGREASED, BUT NOT 
OTHERWISE PROCESSED) 

211 912  92,16% 

670210  ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF, AND 
ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT, BY BINDING, 
GLUEING, FITTING INTO ONE ANOTHER OR SIMILAR METHODS, OF 
PLASTICS 

9 175  3,99% 

670419  FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF 
SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS (EXCL. COMPLETE WIGS) 

3 396  1,48% 

670290  ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF, AND 
ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT, BY BINDING, 
GLUEING, FITTING INTO ONE ANOTHER OR SIMILAR METHODS (EXCL. OF 
PLASTICS) 

3 022  1,31% 

670420  WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE 
LIKE, OF HUMAN HAIR, AND ARTICLES OF HUMAN HAIR, N.E.S. 

1 458  0,63% 

670490  WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE 
LIKE, OF ANIMAL HAIR OR TEXTILE MATERIALS (EXCL. SYNTHETIC TEXTILE 
MATERIALS) 

520  0,23% 

670100  SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, 
FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN AND ARTICLES THEREOF (EXCL. 
GOODS OF HEADING 0505, WORKED QUILLS AND SCAPES, FOOTWEAR AND 
HEADGEAR, ARTICLES OF BEDDING AND SIMILAR FURNISHING OF 
HEADING 9404, TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES, AND COLLECTORSʹ 
PIECES) 

237  0,10% 

6703 
ВОЛОССЯ 

ЛЮДИНИ…
92,16%

6702 
ШТУЧНI 
КВIТИ…

5,30%

6704 ПАРИКИ…
2,43%

6701 
ШКУРКИ

…
0,10% ІНШІ

2,88%

НІМЕЧЧИНА
82,83%

ЧЕХІЯ
7,92%

РУМУНІЯ
3,16%

ПОЛЬЩА
2,08%

ІТАЛІЯ
1,13%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 8 видів продукції Групи 67  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

670300 Волосся людини, розправлене, пiдiбране, витончене, 
освiтлене або оброблене iншим способом; вовна, iнший во-
лос тварин або iншi текстильнi матерiали, пiдготовленi для 
виробництва парикiв та аналогiчних виробiв

211 912 92,16%

670210 Штучнi квiти, листя, плоди та їх частини; вироби з штучних 
квiтiв, листя або плодів, із пластмаси

9 175 3,99%

670419 Парики, накладнi бороди, брови, вiї, шиньйони та аналогiчнi 
вироби з волосся людини, вовни або текстильних матерiалiв; 
вироби з волосся людини, не включенi до iнших груп, інші

3 396 1,48%

670290 Штучнi квiти, листя, плоди та їх частини; вироби з штучних 
квiтiв, листя або плодів, з iнших матерiалiв

3 022 1,31%

670420 Парики, накладнi бороди, брови, вiї, шиньйони та аналогiчнi 
вироби з волосся людини, вовни або текстильних матерiалiв; 
вироби з волосся людини, не включенi до iнших груп, з во-
лосся людини

1 458 0,63%

670490 Парики, накладнi бороди, брови, вiї, шиньйони та аналогiчнi 
вироби з волосся людини, вовни або текстильних матерiалiв; 
вироби з волосся людини, не включенi до iнших груп, з 
iнших матерiалiв

520 0,23%

670100 Шкурки та iншi частини птахiв, вкритi пiр’ям або пухом, пір’я, 
частини пiр’я, пух та вироби з цих матерiалiв (крiм виробiв 
товарної позицiї 0505 та оброблених стовбурів і стрижнiв 
пiр’я)

237 0,10%

670411 Парики готові 219 0,10%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 67 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний пері-
од (років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

670100 Шкурки та iншi частини птахiв, вкритi пiр’ям або пухом, пір’я, частини 
пiр’я, пух та вироби з цих матерiалiв (крiм виробiв товарної позицiї 
0505 та оброблених стовбурів і стрижнiв пiр’я)

2,7% 0 0%

670210 Штучнi квiти, листя, плоди та їх частини; вироби з штучних квiтiв, лис-
тя або плодів, із пластмаси

4,7% 0 0%

670290 Штучнi квiти, листя, плоди та їх частини; вироби з штучних квiтiв, лис-
тя або плодів, з iнших матерiалiв

4,7% 0 0%

670300 Волосся людини, розправлене, пiдiбране, витончене, освiтлене або 
оброблене iншим способом; вовна, iнший волос тварин або iншi 
текстильнi матерiали, пiдготовленi для виробництва парикiв та 
аналогiчних виробiв

1,7% 0 0%

670411 Парики готові 2,2% 0 0%
670419 Парики, накладнi бороди, брови, вiї, шиньйони та аналогiчнi вироби з 

волосся людини, вовни або текстильних матерiалiв; вироби з волосся 
людини, не включенi до iнших груп, інші

2,2% 0 0%

670420 Парики, накладнi бороди, брови, вiї, шиньйони та аналогiчнi вироби з 
волосся людини, вовни або текстильних матерiалiв; вироби з волосся 
людини, не включенi до iнших груп, з волосся людини

2,2% 0 0%

670490 Парики, накладнi бороди, брови, вiї, шиньйони та аналогiчнi вироби з 
волосся людини, вовни або текстильних матерiалiв; вироби з волосся 
людини, не включенi до iнших груп, з iнших матерiалiв

2,2% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 67 : Оброблені пір'я 
та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини, при експорті в Європейський Союз.65

1.  Маркування текстильних виробів

2.  Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

3.  CІTES - Захист загрожених видів

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

65  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

3. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:
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Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Floral and Lifestyle Product Suppliers 
Association (EFSA)
Європейська Асоціація квітів і постачальників 
продукції
PO BOX 63052
1005 LB AMSTERDAM
+31 (0) 6 12 37 52 70
www.efsa.com

Cosmetics Europe - The Personal Care Association
Європейська Асоціація косметики
Avenue Herrmann Debroux 40 
B-1160 Auderghem
Brussels
Belgium
+32 2 227 66 10
+32 2 227 66 27
www.cosmeticseurope.eu



1305Група 67. ОБРОБЛЕНІ ПІР’Я ТА ПУХ І ВИРОБИ З НИХ; ШТУЧНІ КВІТИ ...

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ARENA OF BEAUTY (раз на рік)
Перуки, косметика, манікюр, педикюр, СПА
Inter Expo Center
Sofia 
Bulgaria
www.arenaofbeauty.bg

BEAUTY WORLD  (раз на рік)
Косметика, перукарні, стиль, мода, нижня білизна і 
біжутерія
Estonian Fairs Centre
Tallinn 
Estonia
www.fair.ee

COSMEETING BEYOND BEAUTY  (раз на рік)
Косметика
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.beyondbeautyparis.com

COSMOBELLEZA (раз на рік)
Краса, перуки
Fira de Barcelona - Recinto Gran Via
Barcelona 
Spain
www.feriacosmobelleza.com

COSMOFARMA (раз на рік)
Товари і послуги для здоров'я та  краси
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.cosmofarma.com

CREATIVE BEAUTY PARIS (раз на рік)
Товари і послуги для здоров'я та  краси
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France 
www.creative-paris.com

REATIVE BEYOND BEAUTY (раз на рік)
Товари і послуги для здоров'я та  краси
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.beyondbeautyparis.com

HAIR & BEAUTY (раз на рік)
Товари і послуги для здоров'я та  краси волосся 
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt 
Germany
hair-beauty.messefrankfurt.com

HAIR & STYLE MANAGEMENT (раз на рік)
Товари і послуги для здоров'я та  краси
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.messe-stuttgart.de

HAIRWORLD (раз на рік)
Волосся І Краса
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt 
Germany
www.messefrankfurt.com

INTERBEAUTY (2 рази на рік)
Все для краси волосся 
Bratislava Exhibition Ground
Bratislava 
Slovakia 
www.incheba.sk

JESAL EXTETIC (раз на рік)
Естетика, косметика, краса та перукарське 
мистецтво
Institución Ferial Alicantina
Alicante 
Spain
www.extetic.feria-alicante.com

LOOK POZNAN (раз на рік)
Косметика, краса та перукарське мистецтво
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.look-beautyvision.mtp.pl

MCB BY BEAUTÉ SÉLECTION (раз на рік)
Косметика, краса та перукарське мистецтво 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.mcbbybeauteselection.com
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SALON INTERNATIONAL (раз на рік)
Косметика, краса та перукарське мистецтво 
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.salonexhibitions.co.uk

URODA (раз на рік)
Косметика, краса та перукарське мистецтво 
Gdansk International Fair grounds
Gdansk 
Poland
www.mtgsa.com.pl

WORLD OF BEAUTY & SPA
PVA EXPO PRAHA (раз на рік)
Косметика, перукарське мистецтво та здоровий 
спосіб життя
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Praha 
Czech Republic
www.beautyexpo.cz

WORLD OF BEAUTY & SPA (2 рази на рік)
Косметика, краса та перукарське мистецтво 
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.beautyexpo.cz



Розділ XIII:  
ВИРОБИ З КАМЕНЮ, ГІПСУ, ЦЕМЕНТУ, АЗБЕСТУ, 
СЛЮДИ АБО АНАЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ; 
КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ; СКЛО ТА ВИРОБИ ІЗ СКЛА

68 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів
69 Керамічні вироби
70 Скло та вироби із скла
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Група 68.  
ВИРОБИ З КАМЕНЮ, ГІПСУ, ЦЕМЕНТУ, АЗБЕСТУ, СЛЮДИ 
АБО АНАЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
68.01 Брущатка, бордюрний камінь та плити для брукування з природного каменю (крiм сланцю)

68.02

Оброблений камінь (крім сланцю) для пам’ятникiв або будівництва та вироби з цього каменю, за винят-
ком виробiв товарної позицiї 6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з природного каменю (вклю-
чаючи сланець), на основi або без неї; гранули, кришка та порошок природного каменю (включаючи 
сланець), штучно забарвленi

68.03 Сланець оброблений та вироби із сланцю або агломерованого сланцю

68.04

Жорна, каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi вироби без каркасу, призначенi для шлiфування, 
заточування, подрiбнення, полiрування, розрiзування або розпилювання, каменi для ручного точiння 
або полiрування та їх частини з природного каменю, з агломерованих натуральних або штучних 
абразивiв або з керамiки, у поєднаннi з частинами з iнших матерiалiв або без них

68.05
Порошок або зерно абразивнi, натуральнi або штучнi на текстильнiй, паперовiй, картоннiй або iншiй 
основi, розрiзанiй або зшитiй чи обробленiй iншим способом для одержання певної форми, або яка нео-
броблена

68.06

Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата і аналогiчнi види мiнеральної вати; вiдшарований вермикулiт, 
спученi глини, спiнений шлак та аналогiчнi спученi мiнеральнi продукти; сумiшi та вироби з 
теплоiзоляцiйних, звукоiзоляцiйних або звукопоглинальних матерiалiв, крiм виробiв товарних позицiй 
6811 — 6812 або групи 69

68.07 Вироби з асфальту або аналогiчних матерiалiв (наприклад з нафтового бiтуму або кам'яновугiльного 
пеку)

68.08 Панелi, плити, плитки, блоки та аналогiчнi вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, трiски, час-
тинок, тирси тощо, агломерованi з цементом, гiпсом або iншими мiнеральними речовинами

68.09 Вироби з гiпсу або сумiшей на основi гiпсу

68.10 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армованi чи не армованi

68.11 Вироби з азбестоцементу, із цементу з волокнами целюлози або з аналогічних матерiалiв:

68.12
Волокно азбестове оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю; вироби з цих 
сумiшей або з азбесту (наприклад нитки, тканини, одяг, головнi убори, взуття, прокладки), армованi або 
не армованi, крiм виробiв товарної позицiї 6811 або 6813

68.13

Фрикцiйнi матеріали та вироби з них (наприклад пластини, рулони, стрiчки, сегменти, диски, шай-
би, прокладки), немонтованi, для гальм, зчеплення або будь-яких пристроїв на основi азбесту, iнших 
мiнеральних речовин або целюлози, комбiнованi чи не комбiнованi з текстилем або iншими матерiалами 
або без них

68.14 Слюда оброблена та вироби з неї, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовiй, 
картоннiй чи iншiй основi або без неї

68.15 Вироби з каменю або iнших мiнеральних речовин (включаючи вуглецевi волокна, вироби з цих 
матерiалiв i торфу), в іншому місці не зазначені
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС виробів з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 
аналогічних матеріалів за період 2012-2014 років склав €14 млн, зростаючи в середньому на 21% на рік.  Для ЄС 
це становило 0,4% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 68 за згаданий 
період, що склало €3,5 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 68 (€ млн)

Частка Групи 68 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 68 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 68 (%)

6805  ПОРОШОК АБО ЗЕРНО АБРАЗИВНI, НАТУРАЛЬНI АБО ШТУЧНI НА ТЕКСТИЛЬНIЙ, ПАПЕРОВIЙ, КАРТОННIЙ АБО 
IНШIЙ ОСНОВI, РОЗРIЗАНIЙ АБО ЗШИТIЙ ЧИ ОБРОБЛЕНIЙ IНШИМ СПОСОБОМ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПЕВНОЇ ФОР-
МИ, АБО ЯКА НЕОБРОБЛЕНА

6806  ШЛАКОВАТА, МIНЕРАЛЬНА СИЛIКАТНА ВАТА І АНАЛОГIЧНI ВИДИ МIНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ; ВIДШАРОВАНИЙ 
ВЕРМИКУЛIТ, СПУЧЕНI ГЛИНИ, СПIНЕНИЙ ШЛАК ТА АНАЛОГIЧНI СПУЧЕНI МIНЕРАЛЬНI ПРОДУКТИ; СУМIШI ТА ВИ-
РОБИ З ТЕПЛОIЗОЛЯЦIЙНИХ, ЗВУКОIЗОЛЯЦIЙНИХ АБО ЗВУКОПОГЛИНАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ, КРIМ ВИРОБIВ ТО-
ВАРНИХ ПОЗИЦIЙ 6811 — 6812 АБО ГРУПИ 69

6811  ВИРОБИ З АЗБЕСТОЦЕМЕНТУ, ІЗ ЦЕМЕНТУ З ВОЛОКНАМИ ЦЕЛЮЛОЗИ АБО З АНАЛОГІЧНИХ МАТЕРIАЛIВ
6801  БРУЩАТКА, БОРДЮРНИЙ КАМІНЬ ТА ПЛИТИ ДЛЯ БРУКУВАННЯ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ (КРIМ СЛАНЦЮ)
6810  ВИРОБИ З ЦЕМЕНТУ, БЕТОНУ АБО ШТУЧНОГО КАМЕНЮ, АРМОВАНI ЧИ НЕ АРМОВАНI
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CHAPTER 68: ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, 
ASBESTOS, MICA OR SIMILARMATERIALS 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials between 
2012 and 2014 amounted to €14mn, growing by an average of  21% per annum over the period. This represents 0,4% 
of the EU’s €3,5bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 68 (€ mn) Share of Chapter 68 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 
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05 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF TEXTILE MATERIAL, PAPER, PAPERBOARD OR OTHER MATERIALS, WHETHER OR NOT CUT 

TO SHAPE OR SEWN OR OTHERWISE MADE UP 
0 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS; EXFOLIATED VERMICULITE, EXPANDED CLAYS, FOAMED SLAG AND SIMILAR EXPANDED MINERAL 

MATERIALS; MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT INSULATING, SOUND INSULATING OR SOUND ABSORBING MINERAL MATERIALS (EXCL. ARTICLES OF LIGHT CONCRETE, 
ASBESTOS, ASBESTOS CEMENT, CELLULOSE FIBRE CEMENT OR THE LIKE, MIXTURES AND OTHER ARTICLES OF OR BASED ON ASBESTOS, AND CERAMIC PRODUCTS) 

 ARTICLES OF ASBESTOS CEMENT, CELLULOSE FIBRE CEMENT OR THE LIKE 
0 SETTS, CURBSTONES AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCL. SLATE) 
0 ARTICLES OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR NOT REINFORCED 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 68  

 Ukraine  exports  39  products  of Chapter  68  at  a  6 digit  customs  code. The  following  top  10  products  represent           
93,9% of total exports of such products. 

Code Description Average Value 
of exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

680520  NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF 
PAPER OR PAPERBOARD ONLY, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE, SEWN OR 
OTHERWISE MADE‐UP 

3 227 735  23,0% 

680510  NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF 
WOVEN TEXTILE FABRIC ONLY, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE, SEWN OR 
OTHERWISE MADE‐UP 

3 156 272  22,5% 

681181  CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOS‐CEMENT, CELLULOSE FIBRE‐CEMENT OR 
THE LIKE, NOT CONTAINING ASBESTOS 

2 035 528  14,5% 

680620  EXFOLIATED VERMICULITE, EXPANDED CLAYS, FOAMED SLAG AND SIMILAR 
EXPANDED MINERAL MATERIALS, INCL. INTERMIXTURES THEREOF 

1 832 912  13,1% 

680100 
SETTS, CURBSTONES AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCL. SLATE) 

1 236 830  8,8% 

681099  ARTICLES OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR NOT 
REINFORCED (EXCL. PREFABRICATED STRUCTURAL COMPONENTS FOR 
BUILDING OR CIVIL ENGINEERING, TILES, PAVING, BRICKS AND THE LIKE) 

483 107  3,4% 

680610  SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS, INCL. 
INTERMIXTURES THEREOF, IN BULK, SHEETS OR ROLLS 

473 059  3,4% 

680421  MILLSTONES, GRINDSTONES, GRINDING WHEELS AND THE LIKE, WITHOUT 
FRAMEWORKS, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING, OF 
AGGLOMERATED SYNTHETIC OR NATURAL DIAMOND (EXCL. HAND 
SHARPENING OR POLISHING STONES, AND GRINDING WHEELS ETC. 
SPECIFICALLY FOR DENTAL DRILL ENGINES) 

306 875  2,2% 
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…
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АЗБЕСТОЦЕМЕНТУ…

14,53%

6801 
БРУЩАТКА

…
8,82%

6810 ВИРОБИ З ЦЕМЕНТУ…
5,13%

ІНШІ
17,75%

ПОЛЬЩА
40,79% НІМЕЧЧИНА

18,61%

РУМУНІЯ
9,82%

ЛИТВА
7,94%ЛАТВІЯ

5,09%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 39 видів продукції Групи 68  (на рівні 6 знаків), що склало  93,9% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

680520 Порошок або зерно абразивнi, натуральнi або штучнi 
на текстильнiй, паперовiй, картоннiй або iншiй основi, 
розрiзанiй або зшитiй чи обробленiй iншим способом 
для одержання певної форми, або яка необроблена, на 
паперовiй або картоннiй основi

3 227 735 23,0%

680510 Порошок або зерно абразивнi, натуральнi або штучнi 
на текстильнiй, паперовiй, картоннiй або iншiй основi, 
розрiзанiй або зшитiй чи обробленiй iншим способом для 
одержання певної форми, або яка необроблена, на тканiй 
текстильнiй основi

3 156 272 22,5%

681181 Вироби з азбестоцементу, із цементу з волокнами целюлози 
або з аналогічних матерiалiв, гофровані листи

2 035 528 14,5%

680620 Вермикулiт вiдшарований, спучені глини, спiнений шлак та 
iншi спученi мiнеральнi продукти (включаючи їх сумiшi)

1 832 912 13,1%

680100 Брущатка, бордюрний камінь та плити для брукування з при-
родного каменю (крiм сланцю)

1 236 830 8,8%

681099 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армованi чи 
не армованi:

483 107 3,4%

680610 Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата і аналогiчнi 
мiнеральнi вати (включаючи їх сумiшi) навалом, в листах або 
рулонах

473 059 3,4%

680421   Жорна, каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi ви-
роби без каркасу, призначенi для шлiфування, заточування, 
подрiбнення, полiрування, розрiзування або розпилювання, 
каменi для ручного точiння або полiрування та їх частини 
з природного каменю, з агломерованих натуральних або 
штучних абразивiв або з керамiки, у поєднаннi з частинами з 
iнших матерiалiв або без них, з агломерованих штучних або 
природних алмазiв

306 875 2,2%

681510 Вироби з графiту або iнших вуглецевих матерiалiв, якi не ви-
користовуються в електротехнiцi

216 401 1,5%

680299 Оброблений камінь (крім сланцю) для пам’ятникiв або будів-
ництва та вироби з цього каменю, за винятком виробiв то-
варної позицiї 6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби 
з природного каменю (включаючи сланець), на основi або 
без неї; гранули, кришка та порошок природного каменю 
(включаючи сланець), штучно забарвлені

199 895 1,4%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 68 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

680100 Брущатка, бордюрний камінь та плити для брукування з природного 
каменю (крiм сланцю)

Вільна 0 0%

680299 Оброблений камінь (крім сланцю) для пам’ятникiв або будівництва та вироби з цього каменю, за винятком 
виробiв товарної позицiї 6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з природного каменю (включаючи 
сланець), на основi або без неї; гранули, кришка та порошок природного каменю (включаючи сланець), 
штучно забарвленi

6802 99 10 --- Полiровані, декоровані або iнакше оброблені, крiм рiзьблення, 
масою нетто 10 кг або бiльше

Вільна 0 0%

6802 99 90 --- Іншi 1,7% 0 0%
680421 Жорна, каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi вироби 

без каркасу, призначенi для шлiфування, заточування, подрiбнення, 
полiрування, розрiзування або розпилювання, каменi для ручного 
точiння або полiрування та їх частини з природного каменю, з агло-
мерованих натуральних або штучних абразивiв або з керамiки, у 
поєднаннi з частинами з iнших матерiалiв або без них, з агломерова-
них штучних або природних алмазiв

1,7% 0 0%

680510 Порошок або зерно абразивнi, натуральнi або штучнi на 
текстильнiй, паперовiй, картоннiй або iншiй основi, розрiзанiй або 
зшитiй чи обробленiй iншим способом для одержання певної фор-
ми, або яка необроблена, на тканiй текстильнiй основi

1,7% 0 0%

680520 Порошок або зерно абразивнi, натуральнi або штучнi на 
текстильнiй, паперовiй, картоннiй або iншiй основi, розрiзанiй або 
зшитiй чи обробленiй iншим способом для одержання певної фор-
ми, або яка необроблена, на паперовiй або картоннiй основi

1,7% 0 0%

680610 Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата і аналогiчнi мiнеральнi вати 
(включаючи їх сумiшi) навалом, в листах або рулонах

Вільна 0 0%

680620 Вермикулiт вiдшарований, спучені глини, спiнений шлак та iншi спученi мiнеральнi продукти (включаючи їх 
сумiшi):

6806 20 10 -- Глини спученi Вільна 0 0%
6806 20 90 -- Іншi Вільна  0 0%

681099 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армованi чи не 
армованi

1,7% 0 0%

681181 Вироби з азбестоцементу, із цементу з волокнами целюлози або з 
аналогічних матерiалiв, гофровані листи

Вільна 0 0%

681510  Вироби з графiту або iнших вуглецевих матерiалiв, якi не використовуються в електротехнiцi
6815 10 10 -- волокна вуглецевi та вироби з них Вільна 0 0%
6815 10 90 -- iншi Вільна 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 68 : Вироби з каме-
ню, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів, при експорті в Європейський Союз.66

1. Технічні характеристики будівельних матеріалів

2. Технічні стандарти для компонентів залізничної системи

1. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

66  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

2.  Технічні стандарти для компонентів залізничної системи 
Для ринкування в ЄС компоненти залізничної системи повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені 
в директиві – Dіrectіve 2008/57/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-191 18–07– 2008) (CELEX 
32008L0057).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, яких слід дотримуватись викладені в Додатку ІІІ до згаданої директиви. Основні вимоги щодо 
безпечності, охорони здоров’я, надійності, охорони довкілля і технічної сумісності визначено в цілому для кожної за-
лізничної системи і спеціально для кожного підрозділу. 
Технічні специфікації для здатності до взаємодії (Technіcal Specіfіcatіon for Іnteroperabіlіty, TSІ) – це специфікації, що 
визначають засоби, з допомогою яких кожна підсистема або її частини повинні задовольняти обов’язкові вимоги. Ці 
специфікації визначають також найменші блоки підсистеми для яких може знадобитися оцінка відповідності, їх нази-
вають «складниками здатності до взаємодії». Специфікації TSІ визначають для всього Євросоюзу і публікують у формі 
рішень в Офіційному журналі Європейських Спільнот.
TSІs поки що не охоплюють усі підсистеми, поступово додаватимуться нові специфікації, щоб охопити всі підсистеми 
як звичайних, так і високошвидкісних залізничних мереж. За відсутності TSІ або коли вони неповні, можуть застосову-
ватися гармонізовані європейські стандарти. Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволять задо-
вольнити головні вимоги. Продукція, вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що 
відповідає обов’язковим вимогам.
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Коли немає ні TSІ, ні європейських гармонізованих стандартів, або вони неповні, для визначення відповідності 
обов’язковим вимогам можна застосовувати національні правила. Кожна держава-член сповіщає про свої національ-
ні правила Європейську Комісію.
Останні специфікації для високошвидкісних залізничних систем сформульовані в рішенні – Commіssіon Decіsіon 
2002/731/EC (OJ L-245 12/09/2002) (CELEX 32002D0731). TSІ для контрольно-командних, сигнальних і телематичних під-
систем звичайних залізничних систем визначили рішення – Commіssіon Decіsіon 2006/679/EC (OJ L-284 16/10/2006) 
(CELEX 32006D0679) та Commіssіon Decіsіon 2006/66/EC (OJ L-37 08/02/2006) (CELEX 32006D0066).

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список гармонізованих стандартів для здатності до взаємодії залізничних систем можна знайти за адресою: 
http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-standards/harmonіsed-standards/іnteroperabіlіty-raіl-system/
іndex_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібен для того, щоб засвідчити, що продукт задовольняє обов’язкові ви-
моги, викладені в директиві – Dіrectіve 2008/57/EC of the European Parlіament and of the Councіl.

Специфічні процедури оцінювання, яких повинні дотримуватися уповноважені органи, визначені у відповід-
них специфікаціях для здатності до взаємодії. Після того, як уповноважений орган провів відповідну процедуру 
оцінювання відповідності, виробник або його уповноважений представник в ЄС повинен скласти декларацію 
ЄС про відповідність, яка включатиме: посилання на директиву, ім’я та адресу виробника або його уповноваже-
ного представника, опис складників здатності до взаємодії (марки, типу і т.д.), опис здійсненої процедури оці-
нювання відповідності, ім’я та адресу уповноваженого органу, задіяного в процедурі, умови використання і по-
силанням на відповідні стандарти. Процедура відрізняється для підсистем і складників здатності до взаємодії.

Законодавство

the raіl system wіthіn the Communіty (OJ L-191 18/07/2008) (CELEX 32008L0057)

relatіng to the control-command and sіgnallіng subsystem of the trans-European hіgh-speed raіl system 
referred to іn Artіcle 6(1) of Councіl Dіrectіve 96/48/EC (OJ L-245 12/09/2002) (CELEX 32002D0731)

EC of 30 May 2002 and establіshіng the maіn characterіstіcs of Class A system (ERTMS) of the control-command 
and sіgnallіng subsystem of the trans-European conventіonal raіl system referred to іn Dіrectіve 2001/16/EC of 
the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-155 30/04/2004) (CELEX 32004D0447)

relatіng to the control-command and sіgnallіng subsystem of the trans-European conventіonal raіl system (OJ 
L-284 16/10/2006) (CELEX 32006D0679)

relatіng to the control-command and sіgnallіng subsystem of the trans-European hіgh speed raіl system and 
modіfyіng Annex A to Decіsіon 2006/679/EC concernіng the technіcal specіfіcatіon for іnteroperabіlіty relatіng 
to the control-command and sіgnallіng subsystem of the trans-European conventіonal raіl system (OJ L-342 
07/12/2006) (CELEX 32006D0860)

іnteroperabіlіty relatіng to ‘safety іn raіlway tunnels’ іn the trans-European conventіonal and hіgh-speed raіl 
system (OJ L-64 07/03/2008) (CELEX 32008D0163)
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іnteroperabіlіty relatіng to ‘persons wіth reduced mobіlіty’ іn the trans-European conventіonal and hіgh-speed 
raіl system (OJ L-64 07/03/2008) (CELEX 32008D0164)

relatіng to the ‘іnfrastructure’ sub-system of the trans-European hіgh-speed raіl system (OJ L-77 19/03/2008) 
(CELEX 32008D0217)

relatіng to the operatіon subsystem of the trans-European hіgh-speed raіl system adopted referred to іn Artіcle 
6(1) of Councіl Dіrectіve 96/48/EC and repealіng Commіssіon Decіsіon 2002/734/EC of 30 May 2002 (O J L-84 
26/03/2008) (CELEX 32008D0231)

relatіng to the ‘rollіng stock’ sub-system of the trans-European hіgh-speed raіl system (OJ L-84 26/03/2008) 
(CELEX 32008D0232)

relatіng to the ‘energy’ sub-system of the trans-European hіgh-speed raіl system (OJ L-104 12/04/2008) (CELEX 
32008D0284)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European ceramic industry (Cerame-Unie)
Керамічна промисловість 
Rue de la Montagne 17
B-1000 Brussels
Belgium
+32 2 808 38 80
+32 2 511 51 74
www.cerameunie.eu

European Ceramic Society (ECerS)
Європейське керамічне товариство
Av. Gouverneur Cornez, 4
B-7000 Mons
Belgium
+32 (0)65 403421
+32 (0)65 403458
www.ecers.org

European manufacturers of gypsum products 
(Eurogypsum)
Європейські виробники гіпсових виробів
Rue de la presse 4 
1000 Brussels 
Belgium
+32 2 227 11 30 
+32 2 227 31 41 
www.eurogypsum.org

European & International Federation of Natural 
Stone Industries (EUROROC)
Європейська і Міжнародна Федерація галузей 
натурального каменю 
C/O S.A. de Merbes-Sprimont
Heideveld, 8
B-1654 Huizingen
Belgique
Tel. +32 2 363 81 51
Fax +32 2 361 31 55
www.euroroc.net

European Cement Association (CEMBUREAU)
Європейська Асоціація цементу
Rue d'Arlon 55 
BE-1040 Brussels
Belgium
+32 2 234 10 11
+32 2 230 47 20
www.cembureau.be

European Producers of Abrasives (FEPA)
Європейські виробники абразивів
20, avenue Reille
75014 Paris 
France
+33 1 45 81 25 90
+33 1 45 81 62 94
www.fepa-abrasives.org

Committee for European Construction Equipment  
(CECE) 
Комітет Європейського будівельного обладнання 
Diamant Building, Bd. A Reyers 80 
B-1030 Brussels 
Belgium
 +32 2 706 82 26 
+32 2 706 82 10 
www.cece.eu

Industrial Minerals Association (IMA Europe)
Європейська Асоціація промислових мінералів
rue des Deux Eglises 26 box 2 (6° floor)
B-1000 Brussels, 
Belgium
+32 (0)2 210 44 10
+ 32 (0)2 210 44 29
www.ima-europe.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

BAU (раз на 2 роки)
Будівельні матеріали, будівельні системи,
Building Renovation
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.bau-muenchen.com

BAUMA (раз на 3 роки)
Будівельні матеріали, будівельна техніка та 
обладнання
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.bauma.de

BYGGMÄSSAN (раз на рік)
Будівельні матеріали
MalmöMässan
Malmö 
Sweden
www.easyfairs.com

CEVISAMA (раз на рік)
Кераміка, поверхня, сантехніка, фурнітура, 
сировина, механізми і обладнання
Feria Valencia
Valencia 
Spain
www.cevisama.feriavalencia.com

CONCRETA (раз на 2 роки)
Будівельні матеріали
Exponor
Porto 
Portugal
www.concreta.exponor.pt

DOM (раз на рік)
Будівельні матеріали
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

100% DETAIL (раз на рік)
Будівельні матеріали
Earls Court Exhibition Centre
London 
UK - United Kingdom
www.100percentdesign.co.uk

HOUSE I (раз на рік)
Будівництво. Архітектура. Дизайн. Планування. 
Реконструкція. Будівельна техніка і матеріали. 
Сантехніка та теплотехніка. Освітлення і 
електропроводка. Екологічно безпечне будівництво
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv

HYBRID EXPO (раз на 2 роки)
Гібридні компоненти для будівництва
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.hybrid-expo.com

PEDRA / STONE (раз на 2 роки)
Камінь ,  видобуток кам'яних блоків, готові вироби 
з каменю верстати, обладнання, аксесуар та 
інструменти
Batalha Centro de Exposições 
Batalha 
Portugal
www.exposalao.pt

TECNARGILLA (раз на 2 роки)
Технології та матеріали для керамічної і цегляної 
промисловості
Rimini Fiera
Rimini 
Italy
www.tecnargilla.it
TRENDSET MÜNCHEN (раз на 2 роки)
Скло, фарфор, кераміка, народна творчість і 
ремесла
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.trendset.de
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Група 69.  
КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
69.01 Цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам’яного борошна (наприклад з кі-

зельгуру, триполiту або дiатомiту) або з аналогiчних кремнеземистих порiд

69.02 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi будiвельнi матерiали, крiм виробiв 
з кремнеземистого кам’яного борошна або з аналогiчних кремнеземистих порiд

69.03
Інші вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад реторти, тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, 
пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi), крiм виробiв з кремнеземистого кам’яного бо-
рошна або аналогiчних кремнеземистих порiд

69.04 Цегла будiвельна, блоки для пiдлоги, плитки несучi або облицьовувальнi та аналогiчнi вироби з керамiки

69.05 Черепиця дахова, складові частини димарів, дефлектори, оздоби архiтектурнi та iншi будiвельнi 
керамiчнi вироби

69.06 Труби керамiчнi, трубопроводи iзоляцiйнi, водовiдводи i фiтинги труб

69.07 Плитка та плити для мостіння i покриття пiдлоги, печей, камінів або стiн, керамiчнi неглазурованi; кубики 
керамiчнi неглазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї

69.08 Плитка та плити для мостіння або покриття пiдлоги, печей, камінів або стiн керамiчнi глазурованi; кубики 
керамiчнi, глазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї

69.09
Посуд та вироби керамічні для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного застосування; керамiчнi 
жолоби, чани та аналогiчнi ємностi, використовуванi в сiльському господарствi; керамiчнi глечики, баки 
та аналогiчнi вироби, використовуванi для транспортування або упаковування товарiв

69.10 Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi 
санiтарно-технiчнi вироби, з кераміки

69.11 Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарськi і туалетнi вироби, з фарфору:

69.12 Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарськi і туалетнi вироби, з керамiки, крiм фарфорових

69.13 Статуетки та iншi декоративнi керамiчнi вироби

69.14 Інші керамiчнi вироби
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС керамічних виробів за період 2012-2014 років склав 
€8,7 млн, зростаючи в середньому на 6,8% на рік.  Для ЄС це становило 0,29% від середньоарифметичного об-
сягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 69 за згаданий період, що склало €3 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 69 (€ млн)

Частка Групи 69 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 69 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 69 (%)

6910  РАКОВИНИ, УМИВАЛЬНИКИ, КОНСОЛI РАКОВИН, ВАННИ, БIДЕ, УНIТАЗИ, ЗЛИВНI БАЧКИ, ПIСУАРИ ТА АНАЛОГIЧНI 
САНIТАРНО-ТЕХНIЧНI ВИРОБИ, З КЕРАМІКИ

6908  ПЛИТКА ТА ПЛИТИ ДЛЯ МОСТІННЯ АБО ПОКРИТТЯ ПIДЛОГИ, ПЕЧЕЙ, КАМІНІВ АБО СТIН КЕРАМIЧНI ГЛАЗУРОВАНI; 
КУБИКИ КЕРАМIЧНI, ГЛАЗУРОВАНI ДЛЯ МОЗАЇКИ ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ, НА ОСНОВI I БЕЗ НЕЇ

6902  ЦЕГЛА ВОГНЕТРИВКА, БЛОКИ, ПЛИТКИ ТА АНАЛОГIЧНI ВОГНЕТРИВКI КЕРАМIЧНI БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ, КРIМ 
ВИРОБIВ З КРЕМНЕЗЕМИСТОГО КАМ’ЯНОГО БОРОШНА АБО З АНАЛОГIЧНИХ КРЕМНЕЗЕМИСТИХ ПОРIД

6907  ПЛИТКА ТА ПЛИТИ ДЛЯ МОСТІННЯ I ПОКРИТТЯ ПIДЛОГИ, ПЕЧЕЙ, КАМІНІВ АБО СТIН, КЕРАМIЧНI НЕГЛАЗУРОВАНI; 
КУБИКИ КЕРАМIЧНI НЕГЛАЗУРОВАНI ДЛЯ МОЗАЇКИ ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ, НА ОСНОВI I БЕЗ НЕЇ

6904  ЦЕГЛА БУДIВЕЛЬНА, БЛОКИ ДЛЯ ПIДЛОГИ, ПЛИТКИ НЕСУЧI АБО ОБЛИЦЬОВУВАЛЬНI ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ З 
КЕРАМIКИ
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0 CERAMIC SINKS, WASHBASINS, WASHBASIN PEDESTALS, BATHS, BIDETS, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND SIMILAR SANITARY FIXTURES 

(EXCL. SOAP DISHES, SPONGE HOLDERS, TOOTH BRUSH HOLDERS, TOWEL HOOKS AND TOILET PAPER HOLDERS) 
0 GLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES; GLAZED CERAMIC MOSAIC CUBES AND THE LIKE, WHETHER OR NOT ON A BACKING (EXCL. OF 

SILICEOUS FOSSIL MEALS OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS, REFRACTORY CERAMIC GOODS, TILES SPECIALLY ADAPTED AS TABLE MATS, ORNAMENTAL ARTICLES AND 
TILES SPECIFICALLY MANUFACTURED FOR STOVES) 

0 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS (EXCL. THOSE OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR SIMILAR 
SILICEOUS EARTHS) 

07 UNGLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES; UNGLAZED CERAMIC MOSAIC CUBES AND THE LIKE, WHETHER OR NOT ON A BACKING (EXCL. 
OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS, REFRACTORY CERAMIC GOODS, TILES SPECIALLY ADAPTED AS TABLE MATS, ORNAMENTAL ARTICLES AND 
TILES SPECIFICALLY MANUFACTURED FOR STOVES) 

0 CERAMIC BUILDING BRICKS, FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FILLER TILES AND THE LIKE (EXCL. THOSE OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR SIMILAR SILICEOUS 
EARTHS, REFRACTORY BRICKS OF HEADING 6902, AND FLAGS AND PAVINGS, HEARTH AND WALL TILES OF HEADING 6907 AND 6908) 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 69 

 Ukraine exports 25 products of Chapter 69 at a 6 digit customs code. The following top 10 products 
represent 98,8% of total exports of such products. 

Code Description Average Value 
of exports (€) 

% of total 
Chapter Exports 

6 08 0 LAZED CERAMIC FLA S AND PA IN , HEARTH OR WALL 
TILES  LAZED CERAMIC MOSAIC CUBES AND THE LI E, 
WHETHER OR NOT ON A BAC IN  E CL. OF SILICEOUS 
FOSSIL MEALS OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS, 
REFRACTORY CERAMIC OODS, TILES SPECIALLY ADAPTED 
AS TABLE MATS, ORNAMENTAL ARTICLES, TILES 
SPECIFICALLY MANUFACTURED FOR STO ES, TILES AND 
CUBES AND THE LI E THE LAR EST SURFACE AREA OF 
WHICH IS CAPABLE OF BEIN  ENCLOSED IN A S UARE OF 
SIDE OF  7 CM  

2 1 66 4,4  

6 10 0 CERAMIC SIN S, WASH BASINS, WASH BASIN PEDESTALS, 
BATHS, BIDETS, WATER CLOSET PANS, FLUSHIN  
CISTERNS, URINALS AND SIMILAR SANITARY FI TURES 
E CL. OF PORCELAIN OR CHINA, SOAP DISHES, SPON E 

HOLDERS, TOOTH-BRUSH HOLDERS, TOWEL HOO S AND 
TOILET PAPER HOLDERS  

2 5 544 27,62  

6 0220 REFRACTORY BRIC S, BLOC S, TILES AND SIMILAR 
REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL OODS 

1 152 120 1 ,28  

ІНШІ
2,45%

6910 
РАКОВИНИ...

34,69%

6908 
ПЛИТКА...

34,49%
6902 ЦЕГЛА 

ВОГНЕТРИВКА...
17,58%

6907 ПЛИТКА ТА 
ПЛИТИ...

9,25%

6904 ЦЕГЛА 
БУДIВЕЛЬНА

1,53% ІНШІ
29,27%

ПОЛЬЩА
39,46%

РУМУНІЯ
9,59%

НІМЕЧЧИНА
9,47%

ЛАТВІЯ
6,78%

УГОРЩИНА
5,43%
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CHAPTER 69: CERAMIC PRODUCTS 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of ceramic products between 2012 and 2014 amounted to €8,7mn, 
growing by an average of  6,8% per annum over the period. This represents 0,29% of the EU’s €3bn 
average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 69 (€ mn) Share of Chapter 69 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 69 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 69 (%) 
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ІНШІ
39,77%

72 
ЧОРНІ 

МЕТАЛИ
22,69% 10 ЗЕРНОВІ

11,84%

26 РУДИ, 
ШЛАКИ 

ТА ЗОЛА
9,76%

27 ЕНЕРГЕТИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ…

8,75%

85 ЕЛЕКТРИЧНІ 
МАШИНИ…

7,13%

69 
КЕРАМІЧНІ 

ВИРОБИ 
0,06%
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CHAPTER 70: GLASS  AND GLASSWARE 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of glass  and glassware between 2012 and 2014 amounted to €31,5mn, growing 
by an average of  19% per annum over the period. This represents 0,72% of the EU’s €4,4bn average worldwide 
imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 70 (€ mn) Share of Chapter 70 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 70 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 70 (%) 

   
70 0 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS, AMPOULES AND OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS, PRESERVING JARS, STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS (EXCL. GLASS ENVELOPES AND CONTAINERS, WITH VACUUM INSULATION, PERFUME 
ATOMIZERS, FLASKS, BOTTLES ETC. FOR ATOMIZERS) 
70  GLASS FIBRES, INCL. GLASS WOOL, AND ARTICLES THEREOF (EXCL. MINERAL WOOLS AND ARTICLES THEREOF, OPTICAL FIBRES, FIBRE BUNDLES OR CABLE, 
ELECTRICAL INSULATORS OR PARTS THEREOF, BRUSHES OF GLASS FIBRES, DOLLS' WIGS) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014

Other
39,60%

72 IRON 
AND 

STEEL
22,69%

10 CEREALS
11,84%

26 ORES, 
SLAG 

AND ASH
9,76%

27 MINERAL FUELS, 
MINERAL OILS AND 

PRODUCTS
8,75%

85 ELECTRICAL 
MACHINERY 

AND 
EQUIPMENT 
AND PARTS 

THEREOF
7,13%

70 
GLASS  
AND 

GLASSW
ARE

0,23%

OTHER
1,63%

7010 
CARBOYS, 

BOTTLES…
84,99%

7019 
GLASS 

FIBRES…
5,02%

7013 
GLASSWARE

…
4,40%

7011 GLASS 
ENVELOPES…

2,69%

7007 
SAFETY 

GLASS…
1,27%

OTHER
32,80%

POLAND
22,71%

GERMANY 
17,20%

ROMANIA
11,03%

LITHUANIA
8,46%

ITALY
7,80%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 25 видів продукції Групи 69  (на рівні 6 знаків), що склало  98,8% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

690890 Плитка та плити для мостіння або покриття пiдлоги, печей, 
камінів або стiн керамiчнi глазурованi; кубики керамiчнi, 
глазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без 
неї, інші

2 991 966 34,49%

691090 Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, 
унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарно-
технiчнi вироби, з кераміки, інші

2 395 544 27,62%

690220 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi 
керамiчнi будiвельнi матерiали, крiм виробiв з кремнеземис-
того кам’яного борошна або з аналогiчних кремнеземистих 
порід, з вмістом більш як 50 мас. % глинозему (Al2O3), крем-
незему (SiO2) чи сумiші або сполуки цих продуктів

1 152 120 13,28%

690790 Плитка та плити для мостіння i покриття пiдлоги, печей, 
камінів або стiн, керамiчнi неглазурованi; кубики керамiчнi 
неглазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i 
без неї, інші

796 922 9,19%

691010 Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, 
унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарно-
технiчнi вироби, з кераміки

613 658 7,07%

690290 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi 
керамiчнi будiвельнi матерiали, крiм виробiв з кремнеземис-
того кам’яного борошна або з аналогiчних кремнеземистих 
порід, інші

340 167 3,92%

690410 Цегла будiвельна 132 101 1,52%
691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарськi і 

туалетнi вироби, з керамiки, крiм фарфорових
57 844 0,67%

691390 Статуетки та iншi декоративнi керамiчнi вироби, інші 53 013 0,61%
690320 Інші вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад реторти, 

тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi чашки, 
труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi), крiм виробiв з крем-
неземистого кам’яного борошна або аналогiчних кремнезе-
мистих порід, з вмістом більш як 50 мас. % глинозему (Al2O3) 
або сумiші або сполуки глинозему з кремнеземом (SiO2)

34 914 0,40%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 69 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Пере-
хідний 
період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

690220 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi будiвельнi матерiали, крiм виробiв з 
кремнеземистого кам’яного борошна або з аналогiчних кремнеземистих порід, з вмістом більш як 50 мас. 
% глинозему (Al2O3), кремнезему (SiO2) чи сумiші або сполуки цих продуктів

6902 20 10 -- З вмістом 93 мас. % або бiльше кремнезему (SiO2) 2% 0 0%
6902 20 91 --- З вмістом більш як 7 мас. %, але менш як 45 мас. % глинозему (Al2O3) 2% 0 0%
6902 20 99 --- Іншi 2% 0 0%

690290 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi 
будiвельнi матерiали, крiм виробiв з кремнеземистого кам’яного борошна 
або з аналогiчних кремнеземистих порід, інші

2% 0 0%

690320 Інші вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад реторти, тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, 
пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi), крiм виробiв з кремнеземистого кам’яного бо-
рошна або аналогiчних кремнеземистих порід, з вмістом більш як 50 мас. % глинозему (Al2O3) або сумiші 
або сполуки глинозему з кремнеземом (SiO2)

6903 20 10 -- З вмістом менш як 45 мас. % глинозему (Al2O3) 5% 0 0%
6903 20 90 -- З вмістом 45 мас. % або бiльше глинозему (Al2O3) 5% 0 0%

690410 Цегла будiвельна 2% 0 0%
690790 Плитка та плити для мостіння i покриття пiдлоги, печей, камінів або стiн, керамiчнi неглазурованi; кубики 

керамiчнi неглазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї, інші
6907 90 10 -- Плитка подвiйна типу “шпальтплаттен” 5% 0 0%
6907 90 91 --- З кам’яної керамiки 5% 0 0%
6907 90 93 --- З фаянсу або тонкої керамiки 5% 0 0%
6907 90 99 --- Інша 5% 0 0%

690890 Плитка та плити для мостіння або покриття пiдлоги, печей, камінів або стiн керамiчнi глазурованi; кубики 
керамiчнi, глазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї, інші

6908 90 11 --- Подвiйна плитка типу “шпальтплаттен” 6% 0 0%

6908 90 21 ---- Не більш як 15 мм 5% 0 0%
6908 90 29  ---- Більш як 15 мм 5% 0 0%
6908 90 31 --- Подвiйна плитка типу “шпальтплаттен” 5% 0 0%
6908 90 51 ---- З поверхнею не більш як 90 см2 7% 3 4,7%
6908 90 91 ----- З кам’яної керамiки 5% 0 0%
6908 90 93 ----- З фаянсу або тонкої керамiки 5% 0 0%
6908 90 99 ----- Інша 5% 0 0%

691010 Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi 
санiтарно-технiчнi вироби, з кераміки

6910 10 10 - З фарфору 7% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Пере-
хідний 
період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

6910 10 90 - Іншi 7% 0 0%
691090 Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, 

пiсуари та аналогiчнi санiтарно-технiчнi вироби, з кераміки, інші
7% 0 0%

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарськi і туалетнi вироби, з керамiки, крiм фарфорових
6912 00 10 - З грубої керамiки 5% 0 0%
6912 00 30 - З кам’яної керамiки 5,5% 0 0%
6912 00 50 - З фаянсу або тонкої керамiки 9% 5 7,2%
6912 00 90 - Іншi 7% 3 4,7%

691390 Статуетки та iншi декоративнi керамiчнi вироби, інші
6913 90 10 -- З грубої керамiки 3,5% 0 0%
6913 90 91 --- З кам’яної керамiки 6% 0 0%
6913 90 93 --- З фаянсу або тонкої керамiки 6% 0 0%
6913 90 99 --- Іншi 6% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 69 : Керамічні ви-
роби, при експорті в Європейський Союз.167

1.   Технічні характеристики будівельних матеріалів

2.   Загальна безпечність продукції

3.   Контроль за безпечністю виробів, які контактують з харчовими продуктами

4.  (Добровільно) Екологічне маркування ЄС для змивних туалетів і пісуарів

5.  (Добровільно) Екологічне маркування ЄС для твердих покрить

1. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 

67 Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

2. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

3. Контроль за безпечністю виробів, які контактують з харчовими продуктами
Виведення на ринок ЄС матеріалів і виробів, призначених для прямого чи непрямого контакту з харчовими про-
дуктами, підлягає виконанню вимог, сформульованих у законодавстві ЄС, з метою забезпечити високий рівень 
захисту здоров’я людей та інтереси споживачів. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Ця продукція (наприклад, пакувальні матеріали, столові прилади, посуд, машини для обробки, контейнери тощо.) 
повинна вироблятися так, щоб вона не передавала свої компоненти харчовим продуктам у кількостях, які могли б 
загрожувати здоров’ю людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршувати смак і запах харчових 
продуктів. Етикетка на таких товарах повинна містити текст: «для харчових продуктів» або символічне зображення 
склянки та виделки. Особливі передумови застосовуються до реалізації на ринку ЄС пластикових матеріалів і виробів, 
призначених контактувати з харчовими продуктами:

-
тами, повинні вироблятися тільки з допомогою процесів, дозволених ЄК після того, як Європейське управління з 
безпеки харчових продуктів (EFSA) оцінить безпечність відповідно до постанови: Commіssіon Regulatіon (EC) No 
282/2008 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 32008R0282). Процес переробки має також управлятися з допомогою сис-
теми гарантування якості (qualіty assurance system, QAS), яка повинна задовольняти вимоги, викладені в Додатку 
до постанови: Commіssіon Regulatіon (EC) No 2023/2006.

-
вин, наведений в постанові: Commіssіon Regulatіon (EU) No 10/ 2011 (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010).

Крім того, відповідно до цієї постанови, з 1 червня 2011 року, ринкування та імпортування в ЄС пластикових матеріа-
лів і виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, які містять бісфенол А (BPA), тимчасово заборонено.
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Специфічна інформація про речовини, які використовуються в матеріалах та виробах, призначених для контак-
ту з харчовими продуктами, доступна в базі даних ЄС: EU Food Contact Materіals Database

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/EEC (O 
J L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009)(CELEX 32009R0450)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 31984  
L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 32 
008R0282)

wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

procedures for the іmport of polyamіde and melamіne plastіc kіtchenware orіgіnatіng іn or consіgned from 
the People’s Republіc of Chіna and Hong Kong Specіal Admіnіstratіve Regіon, Chіna (OJ L-77 23/03/2011)

4. (Добровільно) Екологічне маркування ЄС для змивних туалетів і пісуарів
Екологічне маркування Спільноти або «квітковий логотип» – офіційна позначка Європейського Союзу для то-
варів з певного асортименту продукції, які найменше впливають на довкілля. Його застосовують, щоб пропагу-
вати, а також, допомогти споживачам ідентифікувати продукти, які роблять значний внесок у розв’язання клю-
чових екологічних проблем.

Участь у цій схемі добровільна. Це означає, що такі товари можна продавати на ринку ЄС і без квіткового лого-
типу; регулятивних вимог, які б зобов’язували застосовувати екологічне маркування, немає.

Сфера застосування

Відповідно до рішення Комісії – Commission Decision 2013/641/EU (OJ L-299 09/11/2013)(CELEX 32013D0641) –гру-
па товарів «змивні туалети і пісуари» включає: обладнання для змивних туалетів і пісуарів для побутового і не-
побутового використання.

З групи виключено такі товари: унітази і кришки, тільки при розміщенні на ринку або ринкуванні окремо від об-
ладнання змивних туалетів або пісуарів; та обладнання для туалетів, де використовують не воду, а хімікати з во-
дою для змивання, і туалети, які для змивної системи потребують додаткової енергії.

Процедура

Якщо товар належить до визначеної групи продуктів і відповідає опублікованим критеріям екологічного мар-
кування, виробники, імпортери, постачальники послуг, трейдери або роздрібні продавці, які хочуть продавати 
свою продукцію в ЄС, можуть подати заявку на екологічне маркування відповідно до Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel (OJ L-27 30/01/2010) (CELEX 
32010R0066).

Якщо продукт виготовлено за межами Європейської Спільноти, заявку слід подати до уповноваженого органа 
будь-якої з держав-членів, на ринку якої продукт буде або вже розміщений.
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Заявка повинна містити всю необхідну документацію на підтвердження того, що виріб відповідає екологічним 
вимогам і критеріям ефективності. Уповноважений орган інформує заявника про те, які документи треба пода-
ти, які випробування і як саме слід провести, і т.д.

Після проведення оцінювання відповідності продукту критеріям екологічного маркування і відповідності заяв-
ки до вимог оцінювання і перевірки, викладених у рішенні Європейської Комісії Commission Decision 2013/641/
EU, уповноважений орган ухвалює рішення про дозвіл на маркування. Якщо дозвіл надається, уповноважений 
орган укладає з заявником угоду про умови використання маркування. Продукти з екологічним маркуванням 
можна ринкувати в усіх державах-членах.

Діставши дозвіл, заявник може маркувати квітковим логотипом будь-яку частину продукції. Його можна засто-
совувати з моменту надання і до закінчення періоду чинності критеріїв.

Умовою подання заявки на екологічне маркування є сплата мита; крім того, річне мито сплачується за корис-
тування етикеткою.

Вимоги

Для того, щоб мати право на екологічне маркування, змивні туалети і пісуари повинні задовольняти критерії, 
викладені в Додатку до Commission Decision 2013/641/EU, стосовно таких характеристик:

Термін чинності критеріїв для змивних туалетів і пісуарів закінчується 7 листопада 2017 року.

Детальну інформацію про схему екологічного маркування, а також корисну добірку фактів по продуктах різни-
ми мовами можна знайти тут: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Законодавство

Ecolabel (OJ L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066).

Community Ecolabel for flushing toilets and urinals (OJ L-299 09/11/2013) (CELEX 32013D0641)

5. (Добровільно) Екологічне маркування для твердих покрить
Екологічне маркування Спільноти або «квітковий логотип» – офіційна позначка Європейського Союзу для то-
варів з певного асортименту продукції, які найменше впливають на довкілля. Його застосовують, щоб пропагу-
вати, а також, допомогти споживачам ідентифікувати продукти, які роблять значний внесок у розв’язання клю-
чових екологічних проблем.

Участь у цій схемі добровільна. Це означає, що такі товари можна продавати на ринку ЄС і без квіткового лого-
типу; регулятивних вимог, які б зобов’язували застосовувати екологічне маркування, немає.

Сфера застосування

Відповідно до рішення Європейської Комісії – Commission Decision 2009/607/EC (OJ L-208 12/08/2009) (CELEX 
32009D0607) – група товарів «тверді покриття» включає природний камінь, агломерований камінь, бетонні бло-
ки, тротуарну плитку, венеціанську плитку терраццо, керамічну та глиняну плитку для внутрішнього або зовніш-
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нього використання. Критерії для твердих покриттів можуть стосуватися і підлогових і настінних покриттів, якщо 
виробничий процес ідентичний і використовуються однакові матеріали і способи виробництва.

Процедура

Якщо товар належить до визначеної групи продуктів і відповідає опублікованим критеріям екологічного мар-
кування, виробники, імпортери, постачальники послуг, трейдери або роздрібні продавці, які хочуть продавати 
свою продукцію в ЄС, можуть подати заявку на екологічне маркування відповідно до Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel (OJ L-27 30/01/2010) (CELEX 
32010R0066).

Якщо продукт виготовлено за межами Європейської Спільноти, заявку слід подати до уповноваженого органа 
будь-якої з держав-членів, на ринку якої продукт буде або вже розміщений.

Заявка повинна містити всю необхідну документацію на підтвердження того, що виріб відповідає екологічним 
вимогам і критеріям ефективності. Уповноважений орган інформує заявника про те, які документи треба пода-
ти, які випробування і як саме слід провести, і т.д.

Після проведення оцінювання відповідності продукту критеріям екологічного маркування і відповідності заяв-
ки до вимог оцінювання і перевірки, викладених у рішенні Європейської Комісії Commission Decision 2009/607/
EC, уповноважений орган ухвалює рішення про дозвіл на маркування. Якщо дозвіл надається, уповноважений 
орган укладає з заявником угоду про умови використання маркування. Продукти з екологічним маркуванням 
можна ринкувати в усіх державах-членах.

Діставши дозвіл, заявник може маркувати квітковим логотипом будь-яку частину продукції. Його можна засто-
совувати з моменту надання і до закінчення періоду чинності критеріїв.

Умовою подання заявки на екологічне маркування є сплата мита; крім того, річне мито сплачується за корис-
тування етикеткою.

Вимоги

Для того, щоб мати право на екологічне маркування, тверді покриття повинні задовольняти критерії, викладе-
ні в Додатку до Commission Decision 2009/607/EC, стосовно таких характеристик:

Термін чинності критеріїв для твердих підлогових покриттів закінчується 30 листопада 2017 року.

Детальну інформацію про схему екологічного маркування, а також корисну добірку фактів по продуктах різни-
ми мовами можна знайти тут: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Законодавство

Ecolabel (OJ L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066).

Community eco-label to hard coverings (OJ L-208 12/08/2009) (CELEX 32009D0607)

Community eco-label to hard floor coverings (OJ L-94 11/04/2002)(CELEX 32002D0272)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European ceramic industry (Cerame-Unie)
Керамічна промисловість 
Rue de la Montagne 17
B-1000 Brussels
Belgium
+32 2 808 38 80
+32 2 511 51 74
www.cerameunie.eu

European Ceramic Society (ECerS)
Європейське керамічне товариство
Av. Gouverneur Cornez, 4
B-7000 Mons
Belgium
+32 (0)65 403421
+32 (0)65 403458
www.ecers.org



1332 МАКРОПЕДІЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AQUASET (раз на 3 роки)
Плавальний басейн, сауна, ванна кімната, 
сантехніка та водоочисні установи
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague
Czech Republic
www.salonbazenu.cz

AQUA-THERM NITRA (раз на рік)
Технології опалення, кондиціонери, санітарних, 
природоохоронних технологій
Agrokomplex Nitra
Nitra 
Slovakia
www.aquatherm-nitra.com

CERAMIC NETWORK (раз на рік)
Промислова та інженерна кераміка
Ester Limoges Technopole
Limoges 
France
www.ceramic-network.fr

CERAMITEC (раз на 3 роки)
Машини, обладнання, технології і сировина для 
індустрії кераміки та порошкової металургії
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.ceramitec.de

CERANOR (раз на рік)
Кераміка, скло, побутова техніка
Exponor
Porto 
Portugal
www.ceranor.exponor.pt

CERCO (раз на рік)
Сучасна кераміка
Feria de Zaragoza
Zaragoza 
Spain
www.cerco.es

CERSAIE (раз на рік)
Кераміка для ванних гарнітурів і будівельної 
індустрії
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.cersaie.it

CEVISAMA (раз на рік)
Кераміка, поверхня, сантехніка, фурнітура, 
сировина, механізми і обладнання
Feria Valencia
Valencia 
Spain
www.cevisama.feriavalencia.com

CHRISTMAS MARKETS (раз на рік)
Сучасна кераміка
Prague Exhibition Grounds
Prague 
Czech Republic
www.incheba.cz

IFH / INTHERM (раз на 2 роки)
Технології опалення, кондиціонування повітря, 
санітарних, природоохоронних технологій
Exhibition Centre Nuremberg
Nuremberg
Germany
www.ifh-intherm.de

INFACOMA (раз на рік)
Технології опалення, кондиціонери, санітарних, 
природоохоронних технологій
Thessaloniki International Exhibition Centre
Thessaloniki 
Greece
www.lprofile.helexpo.gr

SANITÄR HEIZUNG KLIMA (раз на рік)
Технології опалення, кондиціонери, санітарних, 
природоохоронних технологій
Messe Essen
Essen 
Germany
www.shkessen.de

TECNARGILLA (раз на 2 роки)
Технології та матеріали для керамічної і цегляної 
промисловості
Rimini Fiera
Rimini 
Italy
www.tecnargilla.it
TEKTONICA: SK (раз на рік)
Настінні і підлогові керамічні покриття для кухні та 
ванної кімнаті 
Feira Internacional de Lisboa
Lisbon 
Portugal
www.tektonica.fil.pt
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TRENDSET MÜNCHEN (раз на 2 роки)
Скло, фарфор, кераміка, народна творчість і 
ремесла
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.trendset.de
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Група 70.  
СКЛО ТА ВИРОБИ ІЗ СКЛА

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
70.01 Склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла; скло у блоках

70.02 Скло у виглядi куль (крiм мiкросфер товарної позицiї 7018), прутків або трубок, не оброблене

70.03 Скло лите i прокатне, у виглядi листiв, пластин або профiльоване, з поглинальним, вiдбивальним або не- 
вiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом

70.04 Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без 
нього, але не оброблене iншим способом

70.05 Скло термiчно полiроване та скло з шліфованою або полiрованою поверхнею у листах з поглинальним, 
вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом

70.06 Скло товарних позицiй 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або об-
роблене iншим способом, але не оправлене або не комбiноване з iншими матерiалами

70.07  Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове

70.08  Багатошаровi iзоляційнi вироби склянi

70.09  Дзеркала склянi, у рамах або без рам, включаючи дзеркала заднього огляду

70.10
Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та iншi ємності, скляні для зберiгання i транспорту-
вання або упаковування товарiв; банки склянi для консервування; пробки, кришки та iншi засоби для за-
купорювання, склянi

70.11 Колби iз скла (включаючи балони і трубки), вiдкритi, та їх частини iз скла, без фітингів, для електричних 
ламп, електронно-променевих трубок або аналогiчних виробiв

[70.12]  

70.13  Посуд  столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або 
аналогiчних цілей, крiм виробiв товарної позицiї 7010 або 7018
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70.15
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70.19 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад нитки, тканини)

70.20 Іншi вироби із скла
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС скла та виробів із скла за період 2012-2014 років склав 
€31,5 млн, зростаючи в середньому на 19% на рік.  Для ЄС це становило 0,72% від середньоарифметичного об-
сягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 70 за згаданий період, що склало €4,4 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 70 (€ млн)

Частка Групи 70 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 70 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 70 (%)

7010  БУТЛІ, ПЛЯШКИ, ФЛЯГИ, ГЛЕЧИКИ, ГОРЩИКИ, БАНКИ, АМПУЛИ ТА IНШI ЄМНОСТІ, СКЛЯНІ ДЛЯ ЗБЕРIГАННЯ I ТРАН-
СПОРТУВАННЯ АБО УПАКОВУВАННЯ ТОВАРIВ; БАНКИ СКЛЯНI ДЛЯ КОНСЕРВУВАННЯ; ПРОБКИ, КРИШКИ ТА IНШI 
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАКУПОРЮВАННЯ, СКЛЯНI

7019  СКЛОВОЛОКНО (ВКЛЮЧАЮЧИ СКЛОВАТУ) ТА ВИРОБИ З НЬОГО (НАПРИКЛАД НИТКИ, ТКАНИНИ)
7013  ПОСУД  СТОЛОВИЙ, КУХОННИЙ, ТУАЛЕТНІ РЕЧІ, КАНЦЕЛЯРСЬКЕ ПРИЛАДДЯ, ВИРОБИ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ ЖИТЛА 

АБО АНАЛОГIЧНИХ ЦІЛЕЙ, КРIМ ВИРОБIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 7010 АБО 7018
7011  КОЛБИ IЗ СКЛА (ВКЛЮЧАЮЧИ БАЛОНИ І ТРУБКИ), ВIДКРИТI, ТА ЇХ ЧАСТИНИ IЗ СКЛА, БЕЗ ФІТИНГІВ, ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧ-

НИХ ЛАМП, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИХ ТРУБОК АБО АНАЛОГIЧНИХ ВИРОБIВ
7007  СКЛО БЕЗПЕЧНЕ, ВКЛЮЧАЮЧИ СКЛО ЗМIЦНЕНЕ (ЗАГАРТОВАНЕ) АБО БАГАТОШАРОВЕ
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CHAPTER 70: GLASS  AND GLASSWARE 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of glass  and glassware between 2012 and 2014 amounted to €31,5mn, growing 
by an average of  19% per annum over the period. This represents 0,72% of the EU’s €4,4bn average worldwide 
imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 70 (€ mn) Share of Chapter 70 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 70 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 70 (%) 

   
70 0 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS, AMPOULES AND OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS, PRESERVING JARS, STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS (EXCL. GLASS ENVELOPES AND CONTAINERS, WITH VACUUM INSULATION, PERFUME 
ATOMIZERS, FLASKS, BOTTLES ETC. FOR ATOMIZERS) 
70  GLASS FIBRES, INCL. GLASS WOOL, AND ARTICLES THEREOF (EXCL. MINERAL WOOLS AND ARTICLES THEREOF, OPTICAL FIBRES, FIBRE BUNDLES OR CABLE, 
ELECTRICAL INSULATORS OR PARTS THEREOF, BRUSHES OF GLASS FIBRES, DOLLS' WIGS) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014

Other
39,60%

72 IRON 
AND 

STEEL
22,69%

10 CEREALS
11,84%

26 ORES, 
SLAG 

AND ASH
9,76%

27 MINERAL FUELS, 
MINERAL OILS AND 

PRODUCTS
8,75%

85 ELECTRICAL 
MACHINERY 

AND 
EQUIPMENT 
AND PARTS 

THEREOF
7,13%

70 
GLASS  
AND 

GLASSW
ARE

0,23%

OTHER
1,63%

7010 
CARBOYS, 

BOTTLES…
84,99%

7019 
GLASS 

FIBRES…
5,02%

7013 
GLASSWARE

…
4,40%

7011 GLASS 
ENVELOPES…

2,69%

7007 
SAFETY 

GLASS…
1,27%

OTHER
32,80%

POLAND
22,71%

GERMANY 
17,20%

ROMANIA
11,03%

LITHUANIA
8,46%

ITALY
7,80%

 

 330

CHAPTER 70: GLASS  AND GLASSWARE 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of glass  and glassware between 2012 and 2014 amounted to €31,5mn, growing 
by an average of  19% per annum over the period. This represents 0,72% of the EU’s €4,4bn average worldwide 
imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 70 (€ mn) Share of Chapter 70 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 70 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 70 (%) 

   
70 0 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS, AMPOULES AND OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS, PRESERVING JARS, STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS (EXCL. GLASS ENVELOPES AND CONTAINERS, WITH VACUUM INSULATION, PERFUME 
ATOMIZERS, FLASKS, BOTTLES ETC. FOR ATOMIZERS) 
70  GLASS FIBRES, INCL. GLASS WOOL, AND ARTICLES THEREOF (EXCL. MINERAL WOOLS AND ARTICLES THEREOF, OPTICAL FIBRES, FIBRE BUNDLES OR CABLE, 
ELECTRICAL INSULATORS OR PARTS THEREOF, BRUSHES OF GLASS FIBRES, DOLLS' WIGS) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014

Other
39,60%

72 IRON 
AND 

STEEL
22,69%

10 CEREALS
11,84%

26 ORES, 
SLAG 

AND ASH
9,76%

27 MINERAL FUELS, 
MINERAL OILS AND 

PRODUCTS
8,75%

85 ELECTRICAL 
MACHINERY 

AND 
EQUIPMENT 
AND PARTS 

THEREOF
7,13%

70 
GLASS  
AND 

GLASSW
ARE

0,23%

OTHER
1,63%

7010 
CARBOYS, 

BOTTLES…
84,99%

7019 
GLASS 

FIBRES…
5,02%

7013 
GLASSWARE

…
4,40%

7011 GLASS 
ENVELOPES…

2,69%

7007 
SAFETY 

GLASS…
1,27%

OTHER
32,80%

POLAND
22,71%

GERMANY 
17,20%

ROMANIA
11,03%

LITHUANIA
8,46%

ITALY
7,80%

 

 330

CHAPTER 70: GLASS  AND GLASSWARE 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of glass  and glassware between 2012 and 2014 amounted to €31,5mn, growing 
by an average of  19% per annum over the period. This represents 0,72% of the EU’s €4,4bn average worldwide 
imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 70 (€ mn) Share of Chapter 70 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 70 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 70 (%) 

   
70 0 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS, AMPOULES AND OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS, PRESERVING JARS, STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS (EXCL. GLASS ENVELOPES AND CONTAINERS, WITH VACUUM INSULATION, PERFUME 
ATOMIZERS, FLASKS, BOTTLES ETC. FOR ATOMIZERS) 
70  GLASS FIBRES, INCL. GLASS WOOL, AND ARTICLES THEREOF (EXCL. MINERAL WOOLS AND ARTICLES THEREOF, OPTICAL FIBRES, FIBRE BUNDLES OR CABLE, 
ELECTRICAL INSULATORS OR PARTS THEREOF, BRUSHES OF GLASS FIBRES, DOLLS' WIGS) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014

Other
39,60%

72 IRON 
AND 

STEEL
22,69%

10 CEREALS
11,84%

26 ORES, 
SLAG 

AND ASH
9,76%

27 MINERAL FUELS, 
MINERAL OILS AND 

PRODUCTS
8,75%

85 ELECTRICAL 
MACHINERY 

AND 
EQUIPMENT 
AND PARTS 

THEREOF
7,13%

70 
GLASS  
AND 

GLASSW
ARE

0,23%

OTHER
1,63%

7010 
CARBOYS, 

BOTTLES…
84,99%

7019 
GLASS 

FIBRES…
5,02%

7013 
GLASSWARE

…
4,40%

7011 GLASS 
ENVELOPES…

2,69%

7007 
SAFETY 

GLASS…
1,27%

OTHER
32,80%

POLAND
22,71%

GERMANY 
17,20%

ROMANIA
11,03%

LITHUANIA
8,46%

ITALY
7,80%

 

 330

CHAPTER 70: GLASS  AND GLASSWARE 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of glass  and glassware between 2012 and 2014 amounted to €31,5mn, growing 
by an average of  19% per annum over the period. This represents 0,72% of the EU’s €4,4bn average worldwide 
imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 70 (€ mn) Share of Chapter 70 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 70 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 70 (%) 

   
70 0 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS, AMPOULES AND OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS, PRESERVING JARS, STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS (EXCL. GLASS ENVELOPES AND CONTAINERS, WITH VACUUM INSULATION, PERFUME 
ATOMIZERS, FLASKS, BOTTLES ETC. FOR ATOMIZERS) 
70  GLASS FIBRES, INCL. GLASS WOOL, AND ARTICLES THEREOF (EXCL. MINERAL WOOLS AND ARTICLES THEREOF, OPTICAL FIBRES, FIBRE BUNDLES OR CABLE, 
ELECTRICAL INSULATORS OR PARTS THEREOF, BRUSHES OF GLASS FIBRES, DOLLS' WIGS) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014

ІНШІ
39,60%

72 
ЧОРНІ 

МЕТАЛИ
22,69%

10 ЗЕРНОВІ
11,84%

26 РУДИ, 
ШЛАКИ 

ТА ЗОЛА
9,76%

27 ЕНЕРГЕТИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ…

8,75%

85 ЕЛЕКТРИЧНІ 
МАШИНИ…

7,13%

70 СКЛО ТА 
ВИРОБИ ІЗ 

СКЛА
0,23%

ІНШІ
1,63%

7010 
БУТЛІ…
84,99%

7019 
СКЛОВОЛОКНО

…
5,02%

7013 ПОСУД 
…

4,40%

7011 КОЛБИ IЗ 
СКЛА…
2,69%

7007 СКЛО 
БЕЗПЕЧНЕ…

1,27%

ІНШІ
32,80%

ПОЛЬЩА
22,71%

НІМЕЧЧИНА
17,20%

РУМУНІЯ
11,03%

ЛИТВА
8,46%ІТАЛІЯ

7,80%

 

 330

CHAPTER 70: GLASS  AND GLASSWARE 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of glass  and glassware between 2012 and 2014 amounted to €31,5mn, growing 
by an average of  19% per annum over the period. This represents 0,72% of the EU’s €4,4bn average worldwide 
imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 70 (€ mn) Share of Chapter 70 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 70 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 70 (%) 

   
70 0 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS, AMPOULES AND OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS, PRESERVING JARS, STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS (EXCL. GLASS ENVELOPES AND CONTAINERS, WITH VACUUM INSULATION, PERFUME 
ATOMIZERS, FLASKS, BOTTLES ETC. FOR ATOMIZERS) 
70  GLASS FIBRES, INCL. GLASS WOOL, AND ARTICLES THEREOF (EXCL. MINERAL WOOLS AND ARTICLES THEREOF, OPTICAL FIBRES, FIBRE BUNDLES OR CABLE, 
ELECTRICAL INSULATORS OR PARTS THEREOF, BRUSHES OF GLASS FIBRES, DOLLS' WIGS) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014

ІНШІ
39,60%

72 
ЧОРНІ 

МЕТАЛИ
22,69%

10 ЗЕРНОВІ
11,84%

26 РУДИ, 
ШЛАКИ 

ТА ЗОЛА
9,76%

27 ЕНЕРГЕТИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ…

8,75%

85 ЕЛЕКТРИЧНІ 
МАШИНИ…

7,13%

70 СКЛО ТА 
ВИРОБИ ІЗ 

СКЛА
0,23%

ІНШІ
1,63%

7010 
БУТЛІ…
84,99%

7019 
СКЛОВОЛОКНО

…
5,02%

7013 ПОСУД 
…

4,40%

7011 КОЛБИ IЗ 
СКЛА…
2,69%

7007 СКЛО 
БЕЗПЕЧНЕ…

1,27%

ІНШІ
32,80%

ПОЛЬЩА
22,71%

НІМЕЧЧИНА
17,20%

РУМУНІЯ
11,03%

ЛИТВА
8,46%ІТАЛІЯ

7,80%

 

 330

CHAPTER 70: GLASS  AND GLASSWARE 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of glass  and glassware between 2012 and 2014 amounted to €31,5mn, growing 
by an average of  19% per annum over the period. This represents 0,72% of the EU’s €4,4bn average worldwide 
imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 70 (€ mn) Share of Chapter 70 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 70 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 70 (%) 

   
70 0 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS, AMPOULES AND OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS, PRESERVING JARS, STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS (EXCL. GLASS ENVELOPES AND CONTAINERS, WITH VACUUM INSULATION, PERFUME 
ATOMIZERS, FLASKS, BOTTLES ETC. FOR ATOMIZERS) 
70  GLASS FIBRES, INCL. GLASS WOOL, AND ARTICLES THEREOF (EXCL. MINERAL WOOLS AND ARTICLES THEREOF, OPTICAL FIBRES, FIBRE BUNDLES OR CABLE, 
ELECTRICAL INSULATORS OR PARTS THEREOF, BRUSHES OF GLASS FIBRES, DOLLS' WIGS) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014

ІНШІ
39,60%

72 
ЧОРНІ 

МЕТАЛИ
22,69%

10 ЗЕРНОВІ
11,84%

26 РУДИ, 
ШЛАКИ 

ТА ЗОЛА
9,76%

27 ЕНЕРГЕТИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ…

8,75%

85 ЕЛЕКТРИЧНІ 
МАШИНИ…

7,13%

70 СКЛО ТА 
ВИРОБИ ІЗ 

СКЛА
0,23%

ІНШІ
1,63%

7010 
БУТЛІ…
84,99%

7019 
СКЛОВОЛОКНО

…
5,02%

7013 ПОСУД 
…

4,40%

7011 КОЛБИ IЗ 
СКЛА…
2,69%

7007 СКЛО 
БЕЗПЕЧНЕ…

1,27%

ІНШІ
32,80%

ПОЛЬЩА
22,71%

НІМЕЧЧИНА
17,20%

РУМУНІЯ
11,03%

ЛИТВА
8,46%ІТАЛІЯ

7,80%



1336 МАКРОПЕДІЯ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 54 види продукції Групи 70  (на рівні 6 знаків), що склало  97,6% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та 
iншi ємності, скляні для зберiгання i транспортування або 
упаковування товарiв; банки склянi для консервування; 
пробки, кришки та iншi засоби для закупорювання, скляні, 
інші

26 741 143 84,95%

701399 Посуд  столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське при-
ладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цілей, 
крiм виробiв товарної позицiї 7010 або 7018, інші

1 273 090 4,04%

701932 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (на-
приклад нитки, тканини), тонкi тканини (вуалi)

1 094 075 3,48%

701110 Розмiром і форматом, які дозволяють використовувати його 
у моторних траспортних засобах

832 390 2,64%

700319 Скло лите i прокатне, у виглядi листiв, пластин або 
профiльоване, з поглинальним, вiдбивальним або не- 
вiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим 
способом:

184 050 0,58%

701959 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (на-
приклад нитки, тканини), інші

149 373 0,47%

701919 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (на-
приклад нитки, тканини), інші

133 273 0,42%

700729 Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або 
багатошарове, інше

115 214 0,37%

700711 Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або 
багатошарове, розмiром і форматом, які дозволяють вико-
ристовувати його у транспортних засобах, лiтальних апара-
тах, космiчних апаратах або суднах

113 715 0,36%

700719 Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або 
багатошарове, інше

101 506 0,32%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 70 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

700319 Скло лите i прокатне, у виглядi листiв, пластин або профiльоване, з поглинальним, вiдбивальним або не- 
вiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом

7003 19 10 --- З оптичного скла 3% 0 0%
7003 19 90 --- Інші 3,8 MIN 0,6 

€/100 кг/бр
0 0%

700711 Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове, розмiром і форматом, які дозво-
ляють використовувати його у транспортних засобах, лiтальних апаратах, космiчних апаратах або суднах:

7007 11 10 --- Розмiром і форматом, які дозволяють використовувати його у 
моторних траспортних засобах

3% 0 0%

7007 11 90 --- Інше 3% 0 0%
700719 Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове, інше

7007 19 10 --- Емальоване 3% 0 0%
7007 19 20 --- Забарвлене по всiй масi (тоноване), матове, плаковане або дуб-

льоване чи таке, що має поглинальний або вiдбивальний шар
3% 0 0%

7007 19 80 --- Інше 3% 0 0%
700729 Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або бага-

тошарове, інше
3% 0 0%

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та iншi ємності, скляні для зберiгання i транспорту-
вання або упаковування товарiв; банки склянi для консервування; пробки, кришки та iншi засоби для заку-
порювання, скляні, інші

7010 90 10 -- Банки для консервування (стерилiзацiйнi банки) 5% 0 0%
7010 90 21 --- Виготовлені із скляних трубок 5% 0 0%
7010 90 31 ---- 2,5 л або більше 5% 0 0%
7010 90 41 --------1 л або більше 5% 0 0%
7010 90 43 -------- Більш як 0,33 л, але менш як 1 л 5% 0 0%
7010 90 45 -------- 0,15 л або більше, але не бiльш як 0,33 л 5% 0 0%
7010 90 47 -------- Менш як 0,15 л 5% 0 0%
7010 90 51 -------- 1 л або більше 5% 0 0%
7010 90 53 -------- Більш як 0,33 л, але менш як 1 л 5% 0 0%
7010 90 55 -------- 0,15 л або більш як, але не більш як 0,33 л 5% 0 0%
7010 90 57 -------- Менш як 0,15 л 5% 0 0%
7010 90 61 ------- 0,25 л або більше 5% 0 0%
7010 90 67 ------- Менш як 0,25 л 5% 0 0%
7010 90 71 ------ Більш як 0,055 л 5% 0 0%
7010 90 79 ------ Не більш як 0,055 л 5% 0 0%
7010 90 91 ------ З безбарвного скла 5% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

7010 90 99 ------ З кольорового скла 5% 0 0%
701110 --- Розмiром і форматом, які дозволяють використовувати його у 

моторних траспортних засобах
4% 0 0%

701399 Посуд  столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське прилад-
дя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цілей, крiм 
виробiв товарної позицiї 7010 або 7018, інші

11% 7 9,4%

701919 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад нитки, тканини), інші
7019 19 10 --- З ниток 7% 3 4,7%
7019 19 90 --- З волокон 7% 3 4,7%

701932 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад 
нитки, тканини), тонкi тканини (вуалi)

5% 0 0%

701959 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад 
нитки, тканини), інші

7% 3 4,7%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 70 : Скло та виро-
би із скла, при експорті в Європейський Союз.68

1. Пакування

2. Контроль за безпечністю виробів, які контактують з харчовими продуктами 

3. Технічні характеристики будівельних матеріалів

4. Технічні вимоги до цивільних літаків

5. Технічні стандарти для автомобілів

1. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

68  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)

2. Контроль за безпечністю виробів, які контактують з харчовими продуктами
Виведення на ринок ЄС матеріалів і виробів, призначених для прямого чи непрямого контакту з харчовими про-
дуктами, підлягає виконанню вимог, сформульованих у законодавстві ЄС, з метою забезпечити високий рівень 
захисту здоров’я людей та інтереси споживачів. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Ця продукція (наприклад, пакувальні матеріали, столові прилади, посуд, машини для обробки, контейнери тощо.) 
повинна вироблятися так, щоб вона не передавала свої компоненти харчовим продуктам у кількостях, які могли б 
загрожувати здоров’ю людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршувати смак і запах харчових 
продуктів. Етикетка на таких товарах повинна містити текст: «для харчових продуктів» або символічне зображення 
склянки та виделки. Особливі передумови застосовуються до реалізації на ринку ЄС пластикових матеріалів і виробів, 
призначених контактувати з харчовими продуктами:

-
тами, повинні вироблятися тільки з допомогою процесів, дозволених ЄК після того, як Європейське управління з 
безпеки харчових продуктів (EFSA) оцінить безпечність відповідно до постанови: Commіssіon Regulatіon (EC) No 
282/2008 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 32008R0282). Процес переробки має також управлятися з допомогою сис-
теми гарантування якості (qualіty assurance system, QAS), яка повинна задовольняти вимоги, викладені в Додатку 
до постанови: Commіssіon Regulatіon (EC) No 2023/2006.

-
вин, наведений в постанові: Commіssіon Regulatіon (EU) No 10/ 2011 (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010).

Крім того, відповідно до цієї постанови, з 1 червня 2011 року, ринкування та імпортування в ЄС пластикових матеріа-
лів і виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, які містять бісфенол А (BPA), тимчасово заборонено.

Специфічна інформація про речовини, які використовуються в матеріалах та виробах, призначених для контак-
ту з харчовими продуктами, доступна в базі даних ЄС: EU Food Contact Materіals Database
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Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/EEC (O 
J L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009)(CELEX 32009R0450)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 31984  
L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 32 
008R0282)

wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

procedures for the іmport of polyamіde and melamіne plastіc kіtchenware orіgіnatіng іn or consіgned from 
the People’s Republіc of Chіna and Hong Kong Specіal Admіnіstratіve Regіon, Chіna (OJ L-77 23/03/2011)

3. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.



1342 МАКРОПЕДІЯ

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

4. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:

Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.

Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).

5. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
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повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Construction Products Europe 
Будівельна продукція Європи 
68 Boulevard du Souverain - Vorstlaan 68
B-1170 Brussels - Belgium
+32 (0)2 645 52 07
+32 (0)2 645 52 13
www.construction-products.eu

European Alliance of Glass Industries (Glass 
Alliance Europe)
Європейський Альянс скла
Avenue Louise 89 / 5
B-1050 Brussels
Belgium
+32 2 538 44 46
+32 2 537 84 69
www.glassallianceeurope.eu

European Packaging Design Association (epda)
Європейська Асоціація дизайну упаковки
Bergstraße 11
40878 Ratingen
Germany
+ 49 2102 1029940
+ 49 2102 1029941
www.epda-packaging.com

Voice of the Lighting Industry in Europe 
(LightingEurope)
Голос світлотехнічної промисловості в Європі
Diamant Building
Boulevard Auguste Reyers 80
1030 Brussels
Belgium
+32 (0) 2 706 87 17
www.lightingeurope.org



1346 МАКРОПЕДІЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ

CERANOR (раз на рік)
Кераміка, скло, побутова техніка
Exponor
Porto 
Portugal
www.ceranor.exponor.pt

CIBUS TEC  (раз на 2 роки)
Харчова промисловість  і пакувальні технології
Fiere di Parma Fairgrounds
Parma 
Italy 
www.cibustec.it

CONVERFLEX (раз на 2 роки)
Упаковка , друк і конвертація
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.converflex.biz

COSMOPACK  (раз на рік)
Упаковка
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.cosmoprof.it

EMBALLAGE (раз на 2 роки)
Упаковка
Paris Nord Villepinte 
Paris 
France
www.all4pack.fr

EMBAX - PRINT (раз на 2 роки)
Упаковка , друк і конвертація
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz 

EMPACK BRUSSELS  (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.easyfairs.com

EMPACK HAMBURG (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Hamburg Messe und Congress
Hamburg 
Germany
www.easyfairs.com

EMPACK MADRID (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.easyfairs.com

EMPACK STOCKHOLM (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
easyFairs Scandinavia
Sweden 
Sweden 
www.easyfairs.com

EUROPACK - EUROMANUT - CFIA  (раз на рік)
Упаковка 
Eurexpo
Lyon 
France
www.europack-euromanut-cfia.com

FACHPACK (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Exhibition Centre Nuremberg
Nuremberg 
Germany
www.fachpack.de

FOR DECOR (раз на рік)
Скло
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Letnany
Czech Republic
www.pva.cz

GASTROPACK (раз на рік)
Упаковка , матеріал , технології 
Bratislava Exhibition Ground
Bratislava 
Slovakia
www.incheba.sk

GLASS&STONE (раз на рік )
Скло. Каміння
Poznan Congress Center
Poznan
Poland
www.pcc.mtp.pl

GLASSMAN EUROPE (раз на 2 роки)
Скло
Palais des Congrès de Lyon
cedex 06
France
www.palais-des-congres.com
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GLASSTEC (раз на 2 роки)
Скло 
Düsseldorf Exhibition Centre
Düsseldorf
Germany
www.messe-duesseldorf.de

GLOBAL PACKAGING SUMMIT (раз на рік)
Упаковка , матеріал , технології
World Trade Group
Europe 
www.eupacksummit.com

INTERVITIS INTERFRUCTA (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.messe-stuttgart.de

IPACK-IMA (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології 
Food-processing Industrial Machinery
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.ipack-ima.com

LIGHT FESTIVAL EXPO (раз на рік)
Освітлення 
Cité internationale de Lyon
Lyon 
France
www.lightfestivalexpo.com

LUMINEXPO (раз на рік)
Світло
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.homedecor.pl

NORDICPACK (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Tampereen Messu
Tampere 
Finland
www.nordicpackexpo.fi

PACKAGING DAY / JDE CONGRESS (раз на 2 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Espace Argence
Troyes 
France
www.congresjde.com

PACKAGING INNOVATIONS BIRMINGHAM (раз на 
рік )
Упаковка , матеріал , технології
Birmingham
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.easyfairs.com

PACKAGING INNOVATIONS WARSZAWA (раз на рік 
)
Упаковка 
Warszawskie Centrum EXPO XXI
Warsaw 
Poland
www.easyfairs.com

PACKINNOVE EUROPE (раз на 2 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Espace Argence
Troyes 
France
www.packinnove.com

PACKOLOGY (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Rimini Fiera
Rimini 
Italy 
www.packologyexpo.com

PACTEC - FOODTEC (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології 
Helsinki Fair Centre
Helsinki 
Finland
www.messukeskus.com

PACTEC (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Helsinki Fair Centre 
Helsinki 
Finland
www.messukeskus.com

PAKFOOD  (раз на 2 роки)
Упаковка для харчової промисловості 
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.pakfood.pl

PAKKAUS FINLAND (раз на 2 роки)
Упаковка 
Helsingin Messut Oy Wanha Satama
Helsinki 
Finland
www.easyfairs.com
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PAVILLON DES ARTS ET DU DESIGN (раз на рік)
Меблі, малюнки, картини, скульптури, фотографія, 
дизайн,  мистецтва Азії, сучасне скло, ювелірні 
вироби, срібло, килими, гобелени.
Jardin des Tuileries - Esplanade des Feuillants
Paris 
France
www.pad-fairs.com

PHARMAPACK BIOMEDEVICE  (раз на рік)
Виробники упаковки фармацевтичної 
промисловості
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.pharmapackeurope.com

PHARMAPACK EUROPE (раз на рік)
Виробники упаковки фармацевтичної 
промисловості 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.pharmapackeurope.com

PRO2PAC (раз на 2 роки)
Упаковка для харчової промисловості  та напоїв
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.pro2pac.co.uk

SEJEM INPAK (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Gornja Radgona
Gornja Radgona 
Slovenia
www.pomurski-sejem.si

SYSKEVASIA (раз на 2 роки)
Упаковка, матеріал,  технології
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Athens 
Greece
www.syskevasia-expo.gr

TAROPAK (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.taropak.pl 

TOTAL PROCESSING AND PACKAGING (раз на 3 
роки)
Упаковка  
National Exhibition Centre
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.totalexhibition.com

TRENDSET MÜNCHEN (раз на 2 роки)
Скло, фарфор, кераміка, народна творчість і 
ремесла
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.trendset.de

VERPACKUNG AUSTRIA (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Artexis EasyFairs
Austria 
Austria
www.easyfairs.com

VS PACK (раз на 2 роки)
Упаковка для спиртних напоїв
Espace 3000
Cognac 
France
www.vspack.com
VETECO (раз на рік)
Штори, жалюзі, тканин, вікна
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.ifema.es



Розділ XIV:  
ПЕРЛИ ПРИРОДНІ АБО КУЛЬТИВОВАНІ, 
ДОРОГОЦІННЕ АБО НАПІВДОРОГОЦІННЕ 
КАМІННЯ, ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ, МЕТАЛИ, 
ПЛАКОВАНІ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ, 
ТА ВИРОБИ З НИХ; БІЖУТЕРІЯ; МОНЕТИ

71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні ме-
тали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети 
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Група 71.  
ПЕРЛИ ПРИРОДНІ АБО КУЛЬТИВОВАНІ, ДОРОГОЦІННЕ 
АБО НАПІВДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ, ДОРОГОЦІННІ 
МЕТАЛИ, МЕТАЛИ, ПЛАКОВАНІ ДОРОГОЦІННИМИ 
МЕТАЛАМИ, ТА ВИРОБИ З НИХ; БІЖУТЕРІЯ; МОНЕТИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

71.01
Перли природнi чи культивованi, обробленi або необробленi, сортовані або несортовані, але ненанизанi, 
неоправленi i незакрiпленi; природнi чи культивованi перли, тимчасово нанизанi для зручностi транспор-
тування

71.02 Алмази, обробленi або необробленi, але неоправленi або незакрiпленi

71.03 
Дорогоцiнне каміння (крiм алмазів) або напівдорогоцінне каміння, оброблене або необроблене, сортова-
не або несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несортоване дорогоцiнне камiння (крiм 
алмазів) та напівдорогоцінне каміння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування

71.04 

Дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, штучне чи реконструйоване, оброблене або необроблене, 
сортоване чи несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несортоване штучне або рекон-
струйоване дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспорту-
вання

71.05 Кришиво та порошок з природного або штучного дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного каміння

71.06 Срiбло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напiвобробленому 
виглядi, або у виглядi порошку

71.07 Метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi

71.08 Золото (включаючи золото, з покриттям із платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi по-
рошку

71.09 Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi

71.10 Платина необроблена або напiвоброблена, або у виглядi порошку

71.11 Метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi

71.12
Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи 
або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi головним чи-
ном для добування дорогоцiнних металiв

71.13 Ювелiрнi вироби та їх частини з дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами

71.14 Вироби майстрiв золотих i срiбних справ та частини цих виробiв з дорогоцiнних металiв чи металiв, плако-
ваних дорогоцiнними металами

71.15 Iншi вироби з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами

71.16 Вироби з природних або культивованих перлiв, з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного каміння (при-
родного, штучного чи реконструйованого)

71.17 Бiжутерiя

71.18 Монети
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС перлів природних або культивованих, дорогоцінних 
або напівдорогоцінних камінів, дорогоцінних металів, металів, плакованих дорогоцінними металами, та виро-
бів з них; біжутерії; монет за період 2012-2014 років склав €33 млн, зменшувався в середньому на -16% на рік.  
Для ЄС це становило 0,05% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 71 за 
згаданий період, що склало €66 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 71 (€ млн)

Частка Групи 71 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 71 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 71 (%)

7112  ВIДХОДИ АБО БРУХТ ДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ ЧИ МЕТАЛIВ, ПЛАКОВАНИХ ДОРОГОЦIННИМИ МЕТАЛА-
МИ; IНШI ВIДХОДИ АБО БРУХТ З ВМIСТОМ ДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ ЧИ СПОЛУК ДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ, 
ВИКОРИСТОВУВАНI ГОЛОВНИМ ЧИНОМ ДЛЯ ДОБУВАННЯ ДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ

7106  СРIБЛО (ВКЛЮЧАЮЧИ СРІБЛО З ПОКРИТТЯМ ІЗ ЗОЛОТА АБО ПЛАТИНИ), У НЕОБРОБЛЕНОМУ АБО 
НАПIВОБРОБЛЕНОМУ ВИГЛЯДI, АБО У ВИГЛЯДI ПОРОШКУ

7108  ЗОЛОТО (ВКЛЮЧАЮЧИ ЗОЛОТО, З ПОКРИТТЯМ ІЗ ПЛАТИНИ), НЕОБРОБЛЕНЕ АБО НАПIВОБРОБЛЕНЕ, АБО У 
ВИГЛЯДI ПОРОШКУ

7110  ПЛАТИНА НЕОБРОБЛЕНА АБО НАПIВОБРОБЛЕНА, АБО У ВИГЛЯДI ПОРОШКУ
7113  ЮВЕЛIРНI ВИРОБИ ТА ЇХ ЧАСТИНИ З ДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ ЧИ МЕТАЛIВ, ПЛАКОВАНИХ ДОРОГОЦIННИМИ МЕ-

ТАЛАМИ
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CHAPTER 71: NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR 
SEMI PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD 

WITH PRECIOUS  METAL,  AND  ARTICLES  THEREOF;  
IMITATION  JEWELLERY; COIN 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of natural or cultured pearls, precious or semi‐precious stones, precious metals, 
metals clad with precious  metal,  and  articles  thereof;  imitation  jewellery; coin between 2012 and 2014 amounted 
to €33mn, growing by an average of  ‐16% per annum over the period. This represents 0,05% of the EU’s €66bn 
average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 71 (€ mn) Share of Chapter 71 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 71 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 71 (%) 
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7  WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL; OTHER WASTE AND SCRAP CONTAINING PRECIOUS METAL OR PRECIOUS
METAL COMPOUNDS, OF A KIND USED PRINCIPALLY FOR THE RECOVERY OF PRECIOUS METAL (EXCL. WASTE AND SCRAP MELTED DOWN INTO UNWORKED BLOCKS, 
INGOTS, OR SIMILAR FORMS) 
7 0 SILVER, INCL. SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM, UNWROUGHT OR IN SEMI MANUFACTURED FORMS, OR IN POWDER FORM 
7 0  GOLD, INCL. GOLD PLATED WITH PLATINUM, UNWROUGHT OR NOT FURTHER WORKED THAN SEMI MANUFACTURED OR IN POWDER FORM 
7 0 PLATINUM, INCL. PALLADIUM, RHODIUM, IRIDIUM, OSMIUM AND RUTHENIUM, UNWROUGHT OR IN SEMI MANUFACTURED FORMS, OR IN POWDER FORM 
7  ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL. ARTICLES > 100 YEARS OLD) 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 71  

 Ukraine exports 10 products of Chapter 71 at a 6 digit customs code level. The following top 10 products represent 
94,3% of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

711292  WASTE AND SCRAP OF PLATINUM, INCL. METAL CLAD WITH PLATINUM, 
AND OTHER WASTE AND SCRAP CONTAINING PLATINUM OR PLATINUM 
COMPOUNDS, OF A KIND USED PRINCIPALLY FOR THE RECOVERY OF 
PRECIOUS METAL (EXCL. ASH CONTAINING PLATINUM OR PLATINUM 
COMPOUNDS, WASTE AND SCRAP OF PLATINUM MELTED DOWN INTO 
UNWORKED BLOCKS, INGOTS, OR SIMILAR FORMS, AND SWEEPINGS AND 
ASH CONTAINING PRECIOUS METALS) 

16 828 980  51,08% 

711299  WASTE AND SCRAP OF SILVER, INCL. METAL CLAD WITH SILVER, AND 
OTHER WASTE AND SCRAP CONTAINING SILVER OR SILVER COMPOUNDS, 
OF A KIND USED PRINCIPALLY FOR THE RECOVERY OF PRECIOUS METAL 
(EXCL. ASH, AND WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METALS MELTED DOWN 
INTO UNWORKED BLOCKS, INGOTS OR SIMILAR FORMS) 

6 580 387  19,97% 

710691  SILVER, INCL. SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM, UNWROUGHT 
(EXCL. SILVER IN POWDER FORM) 

1 937 507  5,88% 

710813  GOLD, INCL. GOLD PLATED WITH PLATINUM, IN SEMI‐MANUFACTURED 
FORMS, FOR NON‐MONETARY PURPOSES 

1 437 382  4,36% 

711319  ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL 
OTHER THAN SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS 
METAL (EXCL. ARTICLES > 100 YEARS OLD) 

1 242 149  3,77% 

710812  GOLD, INCL. GOLD PLATED WITH PLATINUM, UNWROUGHT, FOR NON‐
MONETARY PURPOSES (EXCL. GOLD IN POWDER FORM) 

853 118  2,59% 

711019  PLATINUM, IN SEMI‐MANUFACTURED FORMS  651 537  1,98% 
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1353Група 71. ПЕРЛИ ПРИРОДНІ АБО КУЛЬТИВОВАНІ, ДОРОГОЦІННЕ ...

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 10 видів продукції Групи 71  (на рівні 6 знаків), що склало  94,3% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального 
обсягу експорту 
Групи

711292 Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, пла-
кованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт 
з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних 
металiв, використовуванi головним чином для добування 
дорогоцiнних металів, платини, а також металiв, плакованих 
платиною, за винятком вiдходiв із вмістом iнших дорогоцiнних 
металiв

16 828 980 51,08%

711299 Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, пла-
кованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт 
з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних 
металiв, використовуванi головним чином для добування 
дорогоцiнних металів, інші 

6 580 387 19,97%

710691 Срiбло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), 
у необробленому виглядi

1 937 507 5,88%

710813 Золото (включаючи золото, з покриттям із платини), необро-
блене або напiвоброблене, або у виглядi порошку, в iншому 
напiвобробленому вигляді

1 437 382 4,36%

711319 Ювелiрнi вироби та їх частини з дорогоцiнних металiв чи 
металiв, плакованих дорогоцiнними металами, з iнших 
дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, пла-
кованих або не плакованих дорогоцiнними металами

1 242 149 3,77%

710812 Золото (включаючи золото, з покриттям із платини), необро-
блене або напiвоброблене, або у виглядi порошку, в iншому 
необробленому вигляді

853 118 2,59%

711019 Платина необроблена або у виглядi порошку, інша 651 537 1,98%
711021 Паладiй, необроблений або у виглядi порошку 547 540 1,66%

710420 Дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, штучне чи ре-
конструйоване, оброблене або необроблене, сортоване чи 
несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; 
несортоване штучне або реконструйоване дорогоцiнне або 
напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi 
транспортування, інше, необроблене чи просто розпиляне 
або піддане чорновій обробці

524 191 1,59%

711011 Платина необроблена або у виглядi порошку 476 970 1,45%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 71 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

710420 Дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, штучне чи рекон-
струйоване, оброблене або необроблене, сортоване чи несорто-
ване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несортоване 
штучне або реконструйоване дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне 
камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування, 
інше, необроблене чи просто розпиляне або піддане чорновій 
обробці

Вільна 0 0%

710691 Срiбло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому виглядi

7106 91 10 --- З вмiстом не менш як 999 частин срiбла на 1000 частин сплаву Вільна 0 0%

7106 91 90 --- З вмiстом менш як 999 частин срiбла на 1000 частин сплаву Вільна 0 0%

710812 Золото (включаючи золото, з покриттям із платини), необроблене 
або напiвоброблене, або у виглядi порошку, в iншому необробле-
ному вигляді

Вільна 0 0%

710813 Золото (включаючи золото, з покриттям із платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi по-
рошку, в iншому напiвобробленому вигляді

7108 13 10 --- Бруски, дрiт, стрижні та профiлi; пластини; листи та смужки за-
втовшки більш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (під-
кладки)

Вільна 0 0%

7108 13 80 --- Інші Вільна 0 0%
711011 Платина необроблена або у виглядi порошку Вільна 0 0%

711019 Платина необроблена або у виглядi порошку, інша

7110 19 10 --- Бруски, дрiт, стрижні, профiлi; плитки; листи та смужки завтовш-
ки більш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (підкладки)

Вільна 0 0%

7110 19 80 --- Інша Вільна 0 0%
711021 Паладiй, необроблений або у виглядi порошку Вільна 0 0%

711292 Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плако-
ваних дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з 
вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, 
використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних 
металів, платини, а також металiв, плакованих платиною, за винят-
ком вiдходiв із вмістом iнших дорогоцiнних металiв

Вільна 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

711299 Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плако-
ваних дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з 
вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, 
використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних 
металiв, інші 

Вільна 0 0%

711319 Ювелiрнi вироби та їх частини з дорогоцiнних металiв чи металiв, 
плакованих дорогоцiнними металами, з iнших дорогоцiнних 
металiв, що мають або не мають покриття, плакованих або не пла-
кованих дорогоцiнними металами

2,5% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження   
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 71. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріа-
лів іншого походження, які набувають статусу товарів, що по-
ходять з певної країни 

Окремі товарні 
коди позиціїй 
7102, 7103 і 7104 

Оброблене дорогоцінне і на-
півдорогоцінне каміння (при-
родне, синтетичне чи рекон-
струйоване) 

Виробництво з необроблених дорогоцінного і напівдорогоцінного 
каміння 

7106, 7108 і 7110 Дорогоцінні метали 
- Необроблені 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім інших мате-
ріалів заголовків 7106, 7108 і 7110 
або 
Електролітичного, теплового чи хімічного відокремлення від доро-
гоцінних металів заголовків 7106, 7108 чи 7110 
або 
Стоплення дорогоцінних металів заголовків 7106, 7108 чи 7110 між 
собою чи з основним металом 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 71 : Перли природ-
ні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорого-
цінними металами,  вироби з них; біжутерія; монети, при експорті в Європейський Союз.69

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Загальна безпечність продукції

3. CІTES - Захист загрожених видів

4. Обмеження використання деяких речовин в ювелірній продукції

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.

69  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 
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the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm
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підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

3. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)
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іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

4. Обмеження використання деяких хімічних речовин в ювелірній продукції
Ринкування в ЄС ювелірних виробів, що містить деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші заборонено 
або суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ до поста-
нови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ L-396 
30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Відповідно до постанови, головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в ювелірних виробах, це:

прикрасах, брошках і запонках.

ремінцях і застібках.

прикрасах, брошках і запонках та будь-яких окремих частинах чи деталях.

Всі виробники та імпортери хімічних речовин повинні визначати та управляти ризиками, пов’язаними з речо-
винами, які вони виробляють та продають в ЄС. 

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Jewellery Technology Network (EJTN)
Європейська мережа ювелірних технологій
124, rue du Commerce 
B-1000 Brussels,
Belgium
+ 32.2.2309937
+ 32.2.2307219
www.ejtn.org

European Precious Metals Federation (EPMF)
Європейська Федерація дорогоцінних металів
Avenue de Broqueville 12
B-1150 Brussels
Belgium
+32 (0)2 775 63 86
+32 (0)2 779 05 23
www.epmf.be

European Association of Metals (Eurometaux)
Європейська Асоціація металів
Avenue de Broqueville 12
1150 Brussels, 
Belgium
+32 2 775 63 11
+32 2 779 05 23
www.eurometaux.org

European Gold Manufanturing Assosiation 
(GOLDAVENUE) 
Європейська Асоціація виготовлення золота 
10, Promenade St. Antoine 
1204 Geneva 
Switzerland
+41 22 818-5233
www.info.goldavenue.com

International Precious Metals Institute (IPMI)
Міжнародний інститут дорогоцінних металів
5101 North 12th Avenue Suite C
Pensacola, FL 32504
+(850) 476-1156
+(850) 476-1548 
www.ipmi.org

International Platinum Group Metals Association 
(IPA)
Міжнародна Асоціація металів платинової групи
Schiess-Staett-Strasse 30
80339 Munich, Germany
+49 (0)89 519967-70
+49 (0)89 519967-19
www.ipa-news.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AMBERIF (раз на рік)
Бурштин, ювелірні вироби і дорогоцінні камені
Gdansk International Fair grounds 
Gdansk
Poland
www.mtgsa.com.pl

AMBERMART (раз на рік)
Бурштин
Gdansk International Fair grounds 
Gdansk
Poland
www.mtgsa.com.pl

GEM AND JEWEL (KIVI & KORU MESSUT) (раз на рік)
Ювелірні вироби та камні
Tampereen Messu 
Tampere
Finland
www.tampereenmessut.fi

INVESTOR (раз на рік)
Золото, монети, предмети філателії і дорогоцінні 
камені
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany 
Letnany
Czech Republic
www.pva.cz 

INTERGEM (раз на рік)
Бурштин, ювелірні вироби і дорогоцінні камені
Messe Idar-Oberstein 
Idar-Oberstein
Germany
www.messe-io.de

MINERALS BRNO (раз на рік)
Мінерали, скам'янілості, дорогоцінні камені і 
ювелірні вироби
Brno Exhibition Centre 
Brno
Czech Republic
www.bvv.cz

MINERALS BRATISLAVA (раз на рік)
Мінерали, скам'янілості, дорогоцінні камені і 
ювелірні вироби
Bratislava Exhibition Ground 
Bratislava 5
Slovakia
www.incheba.sk

MINERAL & GEM (раз на рік)
Мінерали, дорогоцінні камені, ювелірні вироби, 
скам’янілості і метеорити
Sainte-Marie-aux-Mines 
France
www.saintemarieauxmines.fr

MINERALIS – BERLIN (раз на рік)Мінерали, 
скам’янілості, дорогоцінні камені і ювелірні вироби
Messegelände Berlin 
Berlin
Germany
www.messe-berlin.de

MINERALIENTAGE MÜNCHEN (раз на рік)
Мінерали, скам’янілості, кристали, дорогоцінні 
камені
Fairground Messe München 
München
Germany
www.messe-muenchen.de

NOSTALGA (раз на рік)
Мистецтво, антикваріат, мінерали, дорогоцінні 
камені, ювелірні вироби, картини, килими, гравюри, 
скульптури та порцеляни 
Weser-Ems Halle Oldenburg
Oldenburg
Germany
www.weser-ems-halle.de

SALON MINÉRAUX ET FOSSILES (раз на рік)
Мінерали
Salon Communal de Marchienne-au-Pont 
Marchienne-au-Pont
Belgium
www.gsc-asbl.be

T-GOLD (раз на рік)
Ювелірні вироби та дорогоцінне каміння, 
обладнання для виробництва
Fiera di Vicenza 
Vicenza
Italy
www.vicenzafiera.it 

VICENZA ORO (раз на рік)
Золото і столове срібло, ювелірні вироби 
Fiera di Vicenza 
Vicenza
Italy
www.vicenzafiera.it 
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VERONA MINERAL SHOW (2 рази на рік)
Мінерали, скам’янілості, дорогоцінні камені і 
ювелірні вироби
Verona Exhibition Centre 
Verona
Italy
www.veronafiere.it

WESTDEUTSCHE MINERALIENTAGE (раз на рік)
Мінерали, скам’янілості, дорогоцінні камені і 
ювелірні вироби
Exhibition Centre Westfallenhalle Dortmund 
Dortmund
Germany
www.westfalenhallen.de





Розділ XV:  
НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ

72 Чорні метали
73 Вироби з чорних металів
74 Мідь і вироби з  неї
75 Нікель і вироби з нього
76 Алюміній і вироби з нього
78 Свинець і вироби з нього
79 Цинк і вироби з нього
80 Олово і вироби з нього
81 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них
82 Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини  з недо-

рогоцінних металів
83 Інші вироби з недорогоцінних металів
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Група 72.  
ЧОРНІ МЕТАЛИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
72.01 Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або iнших первинних формах

72.02 Феросплави

72.03 Продукти прямого вiдновлення залiзної руди та iншi губчастi залiзнi матерiали у кусках, котунах або поді-
бних формах; залiзо, яке має мiнiмальну чистоту за масою 99,94 % у кусках, котунах або подібних формах

72.04 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки для переплавлення (шихтові зливки)

72.05 Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металів:

72.06 Вуглецева сталь у зливках або iнших первинних формах (крім залiза товарної позицiї 7203)

72.07 Напiвфабрикати з вуглецевої сталi

72.08 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без галь-
ванічного чи іншого покриття

72.09 Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холод-
ному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття

72.10 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванічним або іншим 
покриттям

72.11 Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванічного або ін-
шого покриття

72.12 Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванічним або іншим по-
криттям

72.13 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталi

72.14
Інші прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатуван-
ня, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокату-
вання

72.15 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталi

72.16 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталi

72.17 Дрiт з вуглецевої сталi

72.18 Сталь корозійностійка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах; напiвфабрикати з корозій-
ностійкої (нержавiючої) сталi

72.19 Прокат плоский з корозійностійкої (нержавiючої) сталi, завширшки 600 мм або бiльше

72.20 Прокат плоский з корозійностійкої (нержавiючої) сталi, завширшки менш як 600 мм

72.21 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з корозійностійкої (нержавiючої) сталi

72.22 Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавiючої) сталi; кутики фасонні та спеціальні профілі з коро-
зійностійкої (нержавiючої) сталі

72.23 Дрiт з корозійностійкої (нержавiючої) сталi

72.24 Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей

72.25 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше

72.26 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мм

72.27 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з iнших легованих сталей

72.28 Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої 
сталі; порожнисті прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей

72.29 Дрiт з iнших легованих сталей
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС чорних металів за період 2012-2014 років склав €3 млрд, 
зростаючи в середньому на 0,9% на рік.  Для ЄС це становило 12,5% від середньоарифметичного обсягу імпор-
ту (з усього світу) продукції Групи 72 за згаданий період, що склало €24,5 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 72 (€ млн)

Частка Групи 72 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 72 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 72 (%)

7207  НАПIВФАБРИКАТИ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛI
7208  ПРОКАТ ПЛОСКИЙ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛI ЗАВШИРШКИ 600 ММ АБО БIЛЬШЕ, ГАРЯЧЕКАТАНИЙ, НЕПЛАКОВАНИЙ, 

БЕЗ ГАЛЬВАНІЧНОГО ЧИ ІНШОГО ПОКРИТТЯ
7202  ФЕРОСПЛАВИ
7201  ЧАВУН ПЕРЕРОБНИЙ ТА ЧАВУН ДЗЕРКАЛЬНИЙ У ЧУШКАХ, БОЛВАНКАХ АБО IНШИХ ПЕРВИННИХ ФОРМАХ
7213  ПРУТКИ ТА БРУСКИ ГАРЯЧЕКАТАНІ, ВІЛЬНО УКЛАДЕНІ В БУНТИ, ВИРОБЛЕНІ З ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛI

 

 360

CHAPTER 72: IRON AND STEEL 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of iron and steel between 2012 and 2014 amounted to €3bn, growing by an 
average of  0,9% per annum over the period. This represents 12,5% of the EU’s €24,5bn average worldwide imports 
of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 72 (€ mn) Share of Chapter 72 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 72 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
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average of  0,9% per annum over the period. This represents 12,5% of the EU’s €24,5bn average worldwide imports 
of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 72 (€ mn) Share of Chapter 72 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 72 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 124 види продукції Групи 72  (на рівні 6 знаків), що склало  85,7% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

720712 Напiвфабрикати з вуглецевої сталi, іншi, прямокутного (крім 
квадратного) поперечного перерiзу

1 205 907 658 39,3%

720110 Чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або 
менше фосфору

264 893 485 8,6%

720851 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або 
бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи 
іншого покриття , завтовшки понад 10 мм:

249 854 253 8,1%

720839 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або 
бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи 
іншого покриття , завтовшки менш як 3 мм

200 988 314 6,5%

720260 Феронiкель 175 950 042 5,7%
720711 Напiвфабрикати з вуглецевої сталi, прямокутного (включаючи 

квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша ніж 
подвiйна товщина

166 654 664 5,4%

721391 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, ви-
роблені з вуглецевої сталi , круглого поперечного перерiзу 
дiаметром менш як 14 мм

114 801 647 3,7%

720838 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або 
бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи 
іншого покриття , завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 
4,75 мм

94 728 628 3,1%

720230 Феросилiкомарганець 80 404 408 2,6%
720852 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або 

бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи 
іншого покриття , завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш 
як 10 мм

76 842 849 2,5%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 72 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

720110 Чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше фосфору
7201 10 11 --- З масовою часткою кремнiю 1 % або менше 1,7% 0 0%
7201 10 19 --- З масовою часткою кремнiю понад 1 % 1,7% 0 0%
7201 10 30 -- З масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не більш як 0,4 % 1,7% 0 0%
7201 10 90 -- З масовою часткою марганцю менш як 0,1 % Вільна 0 0%

720230 Феросилiкомарганець Вільна 0 0%
720260 Феронiкель Вільна 0 0%
720711 Напiвфабрикати з вуглецевої сталi, прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина 

якого менша ніж подвiйна товщина
7207 11 11 ---- З автоматної сталi Вільна 0 0%
7207 11 14 ----- Завтовшки не бiльш як 130 мм Вільна 0 0%
7207 11 16 ----- Завтовшки понад 130 мм Вільна 0 0%
7207 11 90 --- Кованi Вільна 0 0%

720712 Напiвфабрикати з вуглецевої сталi, іншi, прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу
7207 12 10 --- Катанi або одержанi безперервним литтям Вільна 0 0%
7207 12 90 --- Кованi Вільна 0 0%

720838 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, 
гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого по-
криття , завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм

Вільна 0 0%

720839 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, 
гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого по-
криття , завтовшки менш як 3 мм

Вільна 0 0%

720851 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без галь-
ванічного чи іншого покриття , завтовшки понад 10 мм

7208 51 20 --- Завтовшки понад 15 мм Вільна 0 0%

7208 51 91 ---- 2050 мм або бiльше Вільна 0 0%
7208 51 98 ---- Менш як 2050 мм Вільна 0 0%

720852 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без галь-
ванічного чи іншого покриття , завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм

7208 52 10 --- Прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому 
калібрі, завширшки не більш як 1250 мм 

Вільна 0 0%

7208 52 91 ---- 2050 мм або бiльше Вільна 0 0%
7208 52 99 ---- Завширшки менш як 2050 мм Вільна 0 0%

721391 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталi , круглого поперечно-
го перерiзу дiаметром менш як 14 мм

7213 91 10 --- Для армування бетону Вільна 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

7213 91 20 --- Для змiцнювання шинного корду Вільна 0 0%
7213 91 41 ---- З масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше Вільна 0 0%
7213 91 49 ---- З масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 % Вільна 0 0%
7213 91 70 ---- З масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 

0,75 %
Вільна 0 0%

7213 91 90 ---- З масовою часткою вуглецю понад 0,75 % Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 72. 

Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для мате-
ріалів іншого походження, які набувають статусу товарів, 
що походять з певної країни 

7207 Напівфабрикати із заліза чи нелеґованої 
сталі 

Вироблено з матеріалів заголовків 7201, 7202, 7203, 7204 або 
7205 

7208 - 7216 Прокат плоский, прутки, кутки, фасонні та 
спеціальні профілі з заліза або нелегованої 
сталі 

Виробництво зі злитків або інших первинних форм або напів-
фабрикатів заголовка 7206 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 72 : Чорні метали, 
при експорті в Європейський Союз.70

1. Технічні характеристики будівельних матеріалів

2. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

3. Технічні стандарти для автомобілів

1. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

70  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи



1373Група 72. ЧОРНІ МЕТАЛИ 

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

2. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
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Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.
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Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

 

3. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.
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Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of European ferro-Alloy producers 
(Euroalliages)
Європейська Асоціація виробників феросплавів
12 avenue de Broqueville
1150 Brussels
Belgium
 +32 2 7756301
www.euroalliages.com

European Steel Association (EUROFER)
Європейська Асоціація сталі
Av. de Cortenbergh, 172
B-1000 Brussels
Belgium
+32 2 738 79 20
+32 2 738 79 55
www.eurofer.org

European Convention for Constructional Steelwork 
(ECCS-CECM)
Європейська Конвенція будівельних 
металоконструкцій
32, av. des Ombrages, bte 20, 
1200 Brussels, 
Belgium
+32-2/762 04 29
+32-2/762 09 35
www.steelconstruct.com

European Association of Metals (Eurometaux )
Європейська Асоціація металів
Avenue de Broqueville 12
1150 Brussels
Belgium
+32 2 775 63 11
+32 2 779 05 23
www.eurometaux.org

European Powder Metallurgy Association (EPMA)
Європейська Асоціація порошкової металургії
Talbot House, 2nd Floor
Market Street Shrewsbury SY1 1LG
United Kingdom
+44 (0)1743 248899
+44 (0)1743 362968
www.epma.com

European Foundry Association (CAEF)
Європейська Асоціація ливарників
Postbox 10 19 61 
40010 Dusseldorf 
Germany
+49 211 6871 217
+49 211 6871 205
www.caef.org

European Metal Packaging  (EMPAC)
Європейська Асоціація металевої упаковки
Square de Meeûs 40
1000 Brussels
Belgium
+32 2 535 76 51
www.empac.eu

Construction Products Europe 
Будівельна продукція Європи 
68 Boulevard du Souverain - Vorstlaan 68
B-1170 Brussels - Belgium
+32 (0)2 645 52 07
+32 (0)2 645 52 13
www.construction-products.eu

International Iron Metallics Association  (IIMA)
Міжнародна Асоціація заліза 
Oaklands
99 Woodfoot Road,
Rotherham 
South Yorkshire S60 3EH 
United Kingdom
+44 1743 44 18 36
+44 1743 44 18 47
metallics.org.uk

Voice of European Steel, Tubes and Metal 
Distribution (EUROMETAL)
Європейське посередництво сталі, труб і металу 
202b, rue de Hamm L-1713
Luxembourg
+352  26 25 90 26
+352  26 45 92 05 
www.eurometal.net
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

BAU (раз на 2 роки)
Будівельні матеріали, будівельні системи,
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.bau-muenchen.com

BAUMA (раз на 3 роки)
Будівельні матеріали, будівельна техніка та 
обладнання
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.bauma.de

BYGGMÄSSAN (раз на рік)
Будівельні матеріали
MalmöMässan
Malmö 
Sweden
www.easyfairs.com

CEVISAMA (раз на рік)
Кераміка, поверхня, сантехніка, фурнітура, 
сировина, механізми і обладнання
Feria Valencia
Valencia 
Spain
www.cevisama.feriavalencia.com

CONCRETA (раз на 2 роки)
Будівельні матеріали
Exponor
Porto 
Portugal
www.concreta.exponor.pt

DOM (раз на рік)
Будівельні матеріали
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

100% DETAIL (раз на рік)
Будівельні матеріали
Earls Court Exhibition Centre
London 
UK - United Kingdom
www.100percentdesign.co.uk

EURO PM (раз на рік)
Порошкова металургія 
Reims Champagne Congrès
Reims 
France
www.europm2015.com

HOUSE I (раз на рік)
Будівництво. Архітектура. Дизайн. Планування. 
Реконструкція. Будівельна техніка і матеріали. 
Сантехніка та теплотехніка. Освітлення і 
електропроводка. Екологічно безпечне будівництво
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv

HYBRID EXPO (раз на 2 роки)
Гібридні компоненти для будівництва
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.hybrid-expo.com

ISARC (раз на 2 роки)
Автоматизація  та робототехніка в будівництві 
та гірничодобувної промисловості
University of Oulu
Oulu 
Finland
www.isarc2015.org

JSI (раз на 2 роки)
Сталеливарна промисловість
Maison de la Chimie
Paris 
France
www.ats-ffa.org

KATOWICE (раз на 2 роки)
Гірнича промисловість, енергетика і металургія
Katowice International Fair
Katowice 
Poland
www.ptg.info.pl

MACHTECH & METAL BULGARIA (раз на рік)
Металургія , лиття і інструменти
Inter Expo Center
Sofia 
Bulgari
www.doordecor.bg
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LAMIERA (раз на 2 роки)
Машини, заводи, верстати для обробки труб, 
листів, перерізів проводів і металоконструкцій, 
штампів, зварювання, термічної обробки, обробки 
та оздоблення поверхні
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.lamiera.net

TAINLESS STEEL WORLD CONFERENCE & 
EXHIBITION 
(раз на рік)
Нержавіюча сталь
Maastricht Exhibition & Congress Centre – MECC
Maastricht 
Netherlands 
www.stainless-steel-world.net

STAINLESS (раз на 2 роки)
Нержавіюча сталь
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.stainless2011.com

STEELMET (раз на рік)
Сталь , кольорові метали, технології і продукти
Expo Silesia Exhibition Centre
Sosnowiec 
Poland
www.exposilesia.pl

TRASMET (раз на 2 роки)
Сталевара промисловість 
Bilbao Exhibition Centre
Bilbao 
Spain
www.subcontratacion.bilbaoexhibitioncentre.com

WORLD STEEL ASSOCIATION ANNUAL CONFERENCE
(раз на рік)
Сталь , кольорові метали, технології і продукти
World Steel Association
Brussels
Belgium
www.worldsteel.org

SSW EUROPE(раз на 2 роки)
Нержавіюча сталь
Maastricht Exhibition & Congress Centre - MECC
Maastricht 
Netherlands
www.stainless-steel-world.net
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Група 73.  
ВИРОБИ З ЧОРНИХ МЕТАЛІВ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
73.01 Палі шпунтовi з чорних металів, просвердленi або непросвердленi, перфоровані або неперфоровані, 

монолiтнi або зробленi із збiрних елементiв; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi зварнi з чорних металів

73.02 

Вироби з чорних металів для залiзничних або трамвайних колiй рейки, контррейки та зубчастi рейки, 
перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та iншi елементи з’єднання та 
розведення рейок, шпали, накладки стиковi i пiдкладки опорнi, клини, опорні плити, крюкові рейкові 
болти, рейковi подушки та розтяжки, основи рейок, розпірнi бруски, пластини та iншi деталi, спецiально 
призначенi для з'єднання або закрiплення рейок

73.03 Труби, трубки i профiлi порожнистi, з ливарного чавуну

73.04 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металів (крiм чавунного литва)

73.05 Інші труби і трубки (наприклад зваренi, клепанi або з’єднані аналогічним способом) круглого поперечно-
го перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм з чорних металів

73.06 Інші труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з’єднані ана-
логічним способом) з чорних металів

73.07 Фiтинги для труб і трубок (наприклад муфти, колiна, втулки) з чорних металів

73.08

Металоконструкцiї (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (на-
приклад мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решітчасті щогли, покрiвлi, каркаси до покрівлі, дверi, 
вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металів; листи, 
стержні, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, з чорних металів, призначенi для викорис-
тання у металоконструкцiях

73.09
Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємностi з чорних металів, для будь-яких речовин (крiм стисне-
них або скраплених газiв), мiсткістю понад 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицю-
ванням або термоізоляцiйним покриттям чи без них:

73.10
Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та аналогічні ємностi з чорних металів, для будь-яких речо-
вин (крім стиснених або скраплених газiв), мiсткістю не бiльш як 300 л, без механiчних або теплотехнiчних 
пристроїв, з облицюванням або термоізоляцiйним покриттям чи без них

73.11  Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металів

73.12  Дріт кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби з чорних металів, без електричної iзоляцiї

73.13 Дрiт колючий з чорних металів; дрiт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вільно двічі кру-
чений дріт для огорож з чорних металів

73.14 Тканина металева (включаючи безперервні стрiчки), ґрати, сiтки та огорожi з дроту з чорних металів; про-
січно-витяжний лист з чорних металів

73.15 Ланцюги та їх частини з чорних металів

73.16 Якорі, гачки та їх частини з чорних металів

73.17
Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярськi, рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що відносяться до товарної 
позиції 8305) та аналогiчнi вироби з чорних металів, з головками або без головок з іншого матерiалу, крім 
виробів, що мають мiднi головки

73.18 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинис-
ті шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металів

73.19 Голки швейнi, спицi в'язальнi, шила, гачки в'язальнi, голки декернi та аналогiчнi вироби для ручної робо-
ти з чорних металів; англiйськi шпильки та інші шпильки з чорних металів, в іншому місці не зазначені

73.20 Пружини та листи для них з чорних металів
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ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

73.21

Печi опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, якi 
можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровнi, пальники для плит, 
розiгрiвачi їжi та аналогiчнi неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних мета-
лів

73.22

Радiатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом та їх частини з чорних металів; пові-
тронагрівачі та розподільники гарячого повiтря (включаючи пристрої, що можуть подавати свiже або 
кондицiйоване повiтря), з неелектричним нагрівом, якi мають вентилятор або повiтродувку з двигуном, 
та їх частини, з чорних металів

73.23 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металів; металева “шерсть”; мо-
чалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогiчні 
вироби з чорних металів

73.24 Обладнання санiтарно-технiчне та його частини з чорних металів

73.25 Інші вироби литі з чорних металів

73.26 Інші вироби з чорних металів
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС виробів з чорних металів за період 2012-2014 років 
склав €250 млн, зростаючи в середньому на 9% на рік.  Для ЄС це становило 1,29% від середньоарифметичного 
обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 73 за згаданий період, що склало €19 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 73 (€ млн)

Частка Групи 73 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 73 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 73 (%)

7304  ТРУБИ, ТРУБКИ I ПРОФIЛI ПОРОЖНИСТI, БЕЗШОВНI З ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (КРIМ ЧАВУННОГО ЛИТВА)
7306  ІНШІ ТРУБИ, ТРУБКИ I ПРОФIЛI ПОРОЖНИСТI (НАПРИКЛАД З ВIДКРИТИМ ШВОМ ЧИ ЗВАРНI, КЛЕПАНI АБО З’ЄДНАНІ 

АНАЛОГІЧНИМ СПОСОБОМ) З ЧОРНИХ МЕТАЛІВ
7326  ІНШІ ВИРОБИ З ЧОРНИХ МЕТАЛІВ
7308  МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЇ (ЗА ВИНЯТКОМ ЗБІРНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦІЇ 9406) ТА ЇХ ЧАС-

ТИНИ (НАПРИКЛАД МОСТИ ТА ЇХ СЕКЦIЇ, ВОРОТА ШЛЮЗIВ, БАШТИ, РЕШІТЧАСТІ ЩОГЛИ, ПОКРIВЛI, КАРКАСИ ДО 
ПОКРІВЛІ, ДВЕРI, ВIКНА ТА ЇХ РАМИ, ПОРОГИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ЗАСЛОНИ, БАЛЮСТРАДИ, СТОВПИ ТА КОЛОНИ), З ЧОР-
НИХ МЕТАЛІВ; ЛИСТИ, СТЕРЖНІ, КУТИКИ, ФАСОННI ПРОФIЛI, ТРУБИ ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ, З ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, 
ПРИЗНАЧЕНI ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЯХ

7323  ВИРОБИ СТОЛОВI, КУХОННI АБО IНШI ПОБУТОВI ВИРОБИ ТА ЇХ ЧАСТИНИ З ЧОРНИХ МЕТАЛІВ; МЕТАЛЕВА “ШЕРСТЬ”; 
МОЧАЛКИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ КУХОННОГО ПОСУДУ, ПОДУШЕЧКИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ АБО ПОЛІРУВАННЯ, РУКАВИЧКИ ТА 
АНАЛОГIЧНІ ВИРОБИ З ЧОРНИХ МЕТАЛІВ
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CHAPTER 73: ARTICLES  OF  IRON  OR STEEL 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of articles  of  iron  or steel between 2012 and 2014 amounted to €250mn, 
growing by an average of  9% per annum over the period. This represents 1,29% of the EU’s €19bn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 73 (€ mn) Share of Chapter 73 in Ukraine’s Exports to EU (%) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 119 видів продукції Групи 73  (на рівні 6 знаків), що склало  83,5% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

730441 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних мета-
лів (крiм чавунного литва), холоднотягнутi або холоднокатанi 
(обтиснені у холодному стані)

50 042 472 20,05%

730661 Інші труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад з 
вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з’єднані аналогічним 
способом) з чорних металів, квадратного або прямокутного 
поперечного перерiзу

36 004 367 14,43%

730439 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних мета-
лів (крiм чавунного литва), інші

35 962 485 14,41%

730449 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних мета-
лів (крiм чавунного литва), інші

28 542 802 11,44%

732690 Іншi вироби з дроту, з чорних металів 18 975 719 7,60%

730619 Інші труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад з 
вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з’єднані аналогічним 
способом) з чорних металів

9 617 274 3,85%

732399 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх части-
ни з чорних металів; металева “шерсть”; мочалки для чищен-
ня кухонного посуду, подушечки для чищення або поліру-
вання, рукавички та аналогiчні вироби з чорних металів, інші

9 478 125 3,80%

730890 Металоконструкцiї (за винятком збірних будівельних кон-
струкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад 
мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решітчасті щогли, 
покрiвлi, каркаси до покрівлі, дверi, вiкна та їх рами, пороги 
для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чор-
них металів; листи, стержні, кутики, фасоннi профiлi, труби 
та аналогiчнi вироби, з чорних металів, призначенi для ви-
користання у металоконструкцiях, іншi

7 857 371 3,15%

732620 Вироби з дроту, з чорних металів 6 154 468 2,47%
730459 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних мета-

лів (крiм чавунного литва), інші
5 718 998 2,29%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 73 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

7304 39 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металів (крiм чавунного литва), інші
7304 39 10 --- Необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, 

призначенi для використання головним чином у виробництвi 
труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки

Вільна 0 0%

7304 39 30 ---- Зовнiшнiм дiаметром понад 421 мм i товщиною стiнки понад 
10,5 мм

Вільна 0 0%

7304 39 52 ------ Оцинкованi Вільна 0 0%
7304 39 58 ------ Інші Вільна 0 0%
7304 39 92 ------ Не бiльш як 168,3 мм Вільна 0 0%
7304 39 93 ------ Понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм Вільна 0 0%
7304 39 99 ------ Понад 406,4 мм Вільна 0 0%

7304 41 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металів 
(крiм чавунного литва), холоднотягнутi або холоднокатанi (обтис-
нені у холодному стані)

Вільна 0 0%

7304 49 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металів (крiм чавунного литва), інші
7304 49 10 --- Необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, 

призначенi для використання головним чином у виробництвi 
труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки

Вільна 0 0%

7304 49 93 ---- Зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм Вільна 0 0%
7304 49 95 ---- Зовнiшнiм дiаметром більш як 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 

мм
Вільна 0 0%

7304 49 99 ---- Зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм Вільна 0 0%
7304 59 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металів (крiм чавунного литва), інші

7304 59 10 --- Необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, 
призначенi для використання головним чином у виробництвi 
труб i трубок iншого поперечного перерiзу та iншої товщини 
стiнки

Вільна 0 0%

7304 59 32 ---- Не бiльш як 0,5 м Вільна 0 0%
7304 59 38 ---- Понад 0,5 м Вільна 0 0%
7304 59 92 ---- Зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм Вільна 0 0%
7304 59 93 ---- Зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм Вільна 0 0%
7304 59 99 ---- Зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм Вільна 0 0%
7304 90 00 - Інші Вільна 0 0%

7306 19 Інші труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з’єднані анало-
гічним способом) з чорних металів

7306 19 10  --- Зваренi прямошовні Вільна 0 0%
7306 19 90 --- Зваренi спіральношовні Вільна 0 0%



1385Група 73. ВИРОБИ З ЧОРНИХ МЕТАЛІВ 

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

7306 21 00 -- Зварені, з корозійностійкої (нержавiючої сталi) Вільна 0 0%
7306 29 00 -- Інші Вільна 0 0%

7306 61 Інші труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з’єднані анало-
гічним способом) з чорних металів, квадратного або прямокутного поперечного перерiзу

7306 61 10 ---- З корозійностійкої (нержавіючої) сталі Вільна 0 0%
7306 61 92  --- З товщиною стiнки не більш як 2 мм Вільна 0 0%
7306 61 99  --- З товщиною стiнки більш як 2 мм Вільна 0 0%

7308 90 Металоконструкцiї (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (на-
приклад мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решітчасті щогли, покрiвлi, каркаси до покрівлі, дверi, 
вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металів; листи, 
стержні, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, з чорних металів, призначенi для використан-
ня у металоконструкцiях, іншi

7308 90 10 -- Водозливи, шлюзи, ворота судноплавних шлюзiв, дебаркадери, 
стацiонарнi доки та iншi конструкцiї для морських або рiчкових 
споруд

Вільна 0 0%

7308 90 51 ---- Панелi, якi складаються з двох стiнок, виготовлених з гофрова-
ного (ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним наповнювачем

Вільна 0 0%

7308 90 59 ---- Іншi Вільна 0 0%
7308 90 99 --- Іншi Вільна 0 0%

7323 99 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металів; металева “шерсть”; мо-
чалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогiчні 
вироби з чорних металів, інші

7323 99 10 --- Вироби столовi 3,2% 0 0%
7323 99 91 ---- Фарбованi або лакованi 3,2% 0 0%
7323 99 99 ---- Іншi 3,2% 0 0%

7326 20 Вироби з дроту, з чорних металів
7326 20 30 -- Клiтки та вольєри невеликi 2,7% 0 0%
7326 20 50 -- Кошики з дроту 2,7% 0 0%
7326 20 80 -- Інші 2,7% 0 0%

7326 90 Іншi вироби з дроту, з чорних металів
7326 90 10 -- Табакерки, портсигари, пудреницi, футляри для косметики та 

аналогiчнi кишеньковi вироби
2,7% 0 0%

7326 90 30 -- Драбини та стрем'янки 2,7% 0 0%
7326 90 40 -- Пiддони та аналогiчнi платформи для переміщення товарiв 2,7% 0 0%
7326 90 50 -- Барабани для кабелiв, трубок та аналогiчних виробів 2,7% 0 0%
7326 90 60 -- Немеханiчнi вентилятори, жолоби, гаки та аналогічні вироби, 

якi використовуються у будiвельнiй iндустрiї
2,7% 0 0%

7326 90 70 -- Перфорованi заслiнки та аналогiчнi вироби з тонкого листа для 
фiльтрацiї води на входi у дренажнi системи

2,7% 0 0%

7326 90 91 --- Кованi 2,7% 0 0%
7326 90 93 --- Штамповані 2,7% 0 0%
7326 90 95 --- Спеченi 2,7% 0 0%
7326 90 98 ---  Інші 2,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 73. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для 
матеріалів іншого походження, які набувають статусу 
товарів, що походять з певної країни 

7304, 7305 і 7306 Труби, трубки та профілі порожнисті, 
з чорних металів (крім чавуну) або 
сталі 

Виробництво з матеріалів заголовків 7206, 7207, 7218 або 
7224 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 73 : Вироби з чор-
них металів, при експорті в Європейський Союз.71

1. Технічні характеристики будівельних матеріалів

2. Технічні вимоги до цивільних літаків

3. Технічні стандарти для автомобілів

4. Технічні стандарти для обладнання, що працює під тиском

5. Пакування

6. Технічні стандарти для простих посудин високого тиску

7. Контроль за безпечністю виробів, які контактують з харчовими продуктами

8.  Технічні стандарти для прогулянкових суден

1. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

71  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом. Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначе-
ної процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

2. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:
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Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.

Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).

3. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)
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approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)

4. Технічні нормативи єс для обладнання, що працює під тиском
Для розміщення на ринку ЄС, обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні задовольняти обов’язкові 
вимоги безпеки, викладені в директиві: Dіrectіve 97/23/EEC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-181 
09/07/1997) (CELEX 31997L0023). Директива стосується дизайну, виробництва та оцінювання відповідності об-
ладнання та агрегатів, що працюють під максимально припустимим тиском понад 0,5 бара.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, як визначено у статті 3 Директиви – Dіrectіve 97/23/EEC of the 
European Parlіament and of the Councіl – повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І до директи-
ви. Ці вимоги пов’язані з проектуванням, виготовленням, матеріалами, тестуванням, маркуванням, етикетуванням та 
інструкціями.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють задовольнити обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандар-
тизації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Ці стандарти публікуються 
в Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як національні 
стандарти з ідентичними характеристиками.

Оцінювання відповідності

Обладнання, що працює під тиском, класифікують за рівнем ризику (Додаток ІІ до директиви). Обладнання, що 
працює під тиском, віднесене до категорій з І до ІV, повинно пройти належні процедури оцінювання відповід-
ності (їх називають «модулями») для підтвердження того, що продукція задовольняє вимогам директиви.

Маркування знаком «CE»

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні бут марковані знаком «СЕ» до розміщення на ринку. 
Він символізує відповідність обладнання до обов’язкових вимог директиви. Знак має бути прикріплений до кож-
ної одиниці обладнання або агрегату, що працюють під тиском, у такий спосіб, що він був видимий, легко чита-
бельний і незмивний, і повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером уповноваженого органу, задія-
ного на етапі контролю за виробництвом.

Законодавство

laws of the Member States concernіng pressure equіpment (OJ L-181 09/07/1997) (CELEX 31997L0023)

5. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)
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derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)

6. Технічні стандарти єс для простих посудин високого тиску
Для розміщення на ринку ЄС, посудин, для яких добуток максимального експлуатаційного тиску і внутрішньо-
го об’єму камери (PS x V) перевищує 50 барів/л, повинні відповідати вимогам безпеки, визначеним у директи-
ві: Dіrectіve 2009/105/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-264 08/10/20 09) (CELEX 32009L0105).

Ця директива застосовна до серійно виготовлених простих посудин високого тиску, що розуміє будь-яку звар-
ну посудину, яка піддається внутрішньому надлишковому тиску понад 0,5 бара, призначену для наповнення по-
вітрям або азотом і не призначену для нагрівання на вогні.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Посудини, для яких видобуток PS x V перевищує 50 барів/л повинні задовольняти вимоги, викладені в  Додатку І до 
директиви. Ці вимоги стосуються матеріалів, конструкції та  виробництва. 
Посудини, для яких PS x V дорівнює або менше 50 барів/л, повинні вироблятися за перевіреною в одній з держав-чле-
нів інженерною практикою і мати маркування, як зазначено в пункті 1 Додатку ІІ, крім маркування знаком «CE».

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

3. Оцінювання відповідності

Процедури оцінювання відповідності потрібні, щоб засвідчити відповідність продукції обов’язковим вимогам. 
У деяких випадках потрібно втручання третьої сторони (нотифікований орган). Нотифіковані органи – це орга-
нізації з оцінювання відповідності виробника обов’язковим вимогам, що їх призначили держави-члени і спові-
стили про це Європейську Комісію та інші держави-члени.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» свідчить про відповідність простих посудин високого тиску вимогам директиви.

Маркувати слід посудину або прикріплену до неї інформаційну платівку, так, щоб знак був видимий, розбірли-
вий і незмивний, та супроводжувався ідентифікаційним номером нотифікованого органу, відповідального за 
перевірки чи нагляд.

Законодавство

pressure vessels (OJ L-264 08/10/2009) (CELEX 32009L0105)

laws of the Member States concernіng pressure equіpment (OJ L-181 09/07/1997) (CELEX 31997L0023)
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7. Контроль за безпечністю виробів, які контактують з харчовими продуктами
Виведення на ринок ЄС матеріалів і виробів, призначених для прямого чи непрямого контакту з харчовими про-
дуктами, підлягає виконанню вимог, сформульованих у законодавстві ЄС, з метою забезпечити високий рівень 
захисту здоров’я людей та інтереси споживачів. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Ця продукція (наприклад, пакувальні матеріали, столові прилади, посуд, машини для обробки, контейнери тощо.) 
повинна вироблятися так, щоб вона не передавала свої компоненти харчовим продуктам у кількостях, які могли б 
загрожувати здоров’ю людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршувати смак і запах харчових 
продуктів. Етикетка на таких товарах повинна містити текст: «для харчових продуктів» або символічне зображення 
склянки та виделки. Особливі передумови застосовуються до реалізації на ринку ЄС пластикових матеріалів і виробів, 
призначених контактувати з харчовими продуктами:

-
тами, повинні вироблятися тільки з допомогою процесів, дозволених ЄК після того, як Європейське управління з 
безпеки харчових продуктів (EFSA) оцінить безпечність відповідно до постанови: Commіssіon Regulatіon (EC) No 
282/2008 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 32008R0282). Процес переробки має також управлятися з допомогою сис-
теми гарантування якості (qualіty assurance system, QAS), яка повинна задовольняти вимоги, викладені в Додатку 
до постанови: Commіssіon Regulatіon (EC) No 2023/2006.

-
вин, наведений в постанові: Commіssіon Regulatіon (EU) No 10/ 2011 (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010).

Крім того, відповідно до цієї постанови, з 1 червня 2011 року, ринкування та імпортування в ЄС пластикових матеріа-
лів і виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, які містять бісфенол А (BPA), тимчасово заборонено.

Специфічна інформація про речовини, які використовуються в матеріалах та виробах, призначених для контак-
ту з харчовими продуктами, доступна в базі даних ЄС: EU Food Contact Materіals Database

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/EEC (O 
J L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009)(CELEX 32009R0450)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 31984  
L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 32 
008R0282)

wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

procedures for the іmport of polyamіde and melamіne plastіc kіtchenware orіgіnatіng іn or consіgned from 
the People’s Republіc of Chіna and Hong Kong Specіal Admіnіstratіve Regіon, Chіna (OJ L-77 23/03/2011)

8. Технічні стандарти для прогулянкових суден
Для ринкування в ЄС прогулянкові судна повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в директиві – 
Dіrectіve 94/25/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-164 30/06/1994) (CELEX 31994 L0025). Поло-
ження директиви поширюються на прогулянкові судна (зокрема, для індивідуального користування), частково 
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укомплектовані судна, складники (перелічені в Додатку ІІ) і пропульсивні, підвісні та рушійно-стернові двигу-
ни, як визначено в абзаці 1 статті 1.

Директива не поширюється на деякі продукти, як от каное, судна, призначені тільки для перегонів, судна, виго-
товлені для власних потреб, судна, призначені для перевезення пасажирів з комерційною метою, та інші, як за-
значено в абзаці 2 статті 1.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні вимоги щодо охорони здоров’я, безпеки, захисту споживачів і довкілля стосуються дизайну та конструктив-
них характеристик, викидів вихлопних газів і рівня шуму, як зазначено в Додатку І до директиви.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік гармонізованих стандартів прогулянкових суден можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/
sіngle-market/european-standards/harmonіsed-standards/recreatіonal-craft/іndex_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. За-
лежно від типу продукту і природи обов’язкових вимог, процедура оцінювання відповідності може потребувати 
обов’язкової участі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, що їх кожна держава-
член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оцінювання відповідності ви-
робника до обов’язкових вимог. Додатки ІІІ і від V до XVІІ визначають, яких процедур оцінювання відповідності 
слід дотримуватись, які технічні документи заповнити і яку декларацію відповідності подавати.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» свідчить про відповідність продуктів до обов’язкових вимог. Коли названий орган залу-
чений до процедури оцінювання відповідності, його ідентифікаційний номер зазначається поруч зі знаком «CE».

Законодавство

laws, regulatіons and admіnіstratіve provіsіons of the Member States relatіng to recreatіonal craft (OJ L-164 3 
0/06/1994) (CELEX 31994L0025).
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

AeroSpace and Defence Industries Association of 
Europe (ASD)
Європейська Асоціація аерокосмічної та оборонної 
промисловості
Rue Montoyer 10 
1000 Brussels 
Belgium
+32 2 775 81 10
+32 2 775 81 12
www.asd-europe.org

Association of the European Heating Industry  (EHI)
Європейська Асоціація опалення
Avenue des Arts. 40, B-1040 (5th floor)
Brussels
Belgium
+32 (0)2 880 30 70
+32 (0)2 880 30 69
www.ehi.eu

Association of European ferro-Alloy producers 
(Euroalliages)
Європейська Асоціація виробників феросплавів
12 avenue de Broqueville
1150 Brussels
Belgium
 +32 2 7756301
www.euroalliages.com

Construction Products Europe 
Будівельна продукція Європи 
68 Boulevard du Souverain - Vorstlaan 68
B-1170 Brussels - Belgium
+32 (0)2 645 52 07
+32 (0)2 645 52 13
www.construction-products.eu

European Automobile Manufacturer’s Association 
(ACEA)
Європейська Асоціація автомобільного 
виробництва
Avenue des Nerviens 85 
B-1040 Brussels 
Belgium
+32 2 732 55 50 
+32 2 738 73 10 
www.acea.be

European Association of Automotive Suppliers 
(CLEPA)
Європейська Асоціація автопостачальників
Boulevard Brand Whitlock 87 Brussels, 
1200 Belgium
+32 2 732 68 43
+32 2 738 73 54
www.clepa.eu

European Aviation Suppliers Organisation (EASO)
Європейська Організація авіаційних постачальників
Suite 1, On Site Lodge, 9 Mansfield Road, 
Eastwood,
Nottinghamshire NG16 3AR
+44 (0)1773 530 928
+44 (0)7950 352 988
www.easo.aero

European Power Supply Manufacturers Association 
(EPSMA)
Європейська Асоціація виробників електроживлення 
3-5 Huxley Close 
Wellingborough
Northants, NN8 6AB
United Kingdom
+44 (0) 1933 402255
+44 (0) 1933 402266
www.epsma.org

European Federation of Catering Equipment 
Manufacturers (EFCEM) 
Європейська Федерація виробників обладнання для 
кейтерінгу
Confindustria CECED Italia
Via Matteo Bandello, 5
20123 MILANO
+39 02 43518826
www.efcem.info

European Steel Association (EUROFER)
Європейська Асоціація сталі
Av. de Cortenbergh, 172
B-1000 Brussels
Belgium
+32 2 738 79 20
+32 2 738 79 55
www.eurofer.org
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European Convention for Constructional Steelwork 
(ECCS-CECM)
Європейська Конвенція будівельних 
металоконструкцій
32, av. des Ombrages, bte 20, 
1200 Brussels, 
Belgium
+32-2/762 04 29
+32-2/762 09 35
www.steelconstruct.com

European Association of Metals (Eurometaux)
Європейська Асоціація металів
Avenue de Broqueville 12
1150 Brussels, Belgium
+32 2 775 63 11
+32 2 779 05 23
www.eurometaux.org

European Powder Metallurgy Association (EPMA)
Європейська Асоціація порошкової металургії
Talbot House, 2nd Floor
Market Street Shrewsbury SY1 1LG
United Kingdom
+44 (0)1743 248899
+44 (0)1743 362968
www.epma.com

European Foundry Association (CAEF)
Європейська Асоціація ливарників
Postbox 10 19 61 
40010 Dusseldorf 
Germany
+49 211 6871 217
+49 211 6871 205
www.caef.org

European Metal Packaging  (EMPAC)
Європейська Асоціація металевої упаковки
Square de Meeûs 40
1000 Brussels
Belgium
+32 2 535 76 51
www.empac.eu

International Iron Metallics Association  (IIMA)
Міжнародна Асоціація заліза 
Oaklands
99 Woodfoot Road,
Rotherham 
South Yorkshire S60 3EH 
United Kingdom
+44 1743 44 18 36
+44 1743 44 18 47
metallics.org.uk

Voice of European Steel, Tubes and Metal 
Distribution (EUROMETAL)
Європейське посередництво сталі, труб і металу 
202b, rue de Hamm L-1713
Luxembourg
+352  26 25 90 26
+352  26 45 92 05 
www.eurometal.net

World Steel Association (WORLDSTEEL)
Всесвітня Асоціація виробників сталі
Rue Colonel Bourg 120
B-1140 Brussels
Belgium
+32 2 702 89 00
www.worldsteel.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ANKIROS / ANNOFER (раз на 2 роки)
Залізо-сталь і технологія ливарного виробництва
Tüyap Fair Convention and Congress Center
Istanbul
Turkey
www.tuyap.com.tr

BAU (раз на 2 роки)
Будівельні матеріали, будівельні системи,
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.bau-muenchen.com

BAUMA (раз на 3 роки)
Будівельні матеріали, будівельна техніка та 
обладнання
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.bauma.de

BYGGMÄSSAN (раз на рік)
Будівельні матеріали
MalmöMässan
Malmö 
Sweden
www.easyfairs.com

CEVISAMA (раз на рік)
Кераміка, поверхня, сантехніка, фурнітура, 
сировина, механізми і обладнання
Feria Valencia
Valencia 
Spain
www.cevisama.feriavalencia.com

CONCRETA (раз на 2 роки)
Будівельні матеріали
Exponor
Porto 
Portugal
www.concreta.exponor.pt

BLECHEXPO (раз на 2 роки)
Обробка листового металу і зварювальних 
технологій
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany 
www.blechexpo-messe.de

DOM (раз на рік)
Будівельні матеріали
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

100% DETAIL (раз на рік)
Будівельні матеріали
Earls Court Exhibition Centre
London 
UK - United Kingdom
www.100percentdesign.co.uk

ESOPE (раз на 3 роки)
Обладнання, що працює під тиском
Palais des Congrès de Paris Porte Maillot
Paris  
France
www.esope-paris.com

EQUIP'BAIE (раз на рік)
Вікна, двері, жалюзі 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France 
www.equipbaie.com

FENSTERBAU FRONTALE (раз на 2 роки)
Віконні та фасадні технології
Exhibition Centre Nuremberg
Nuremberg 
Germany
www.frontale.de

HOUSE I (раз на рік)
Будівництво. Архітектура. Дизайн. Планування. 
Реконструкція. Будівельна техніка і матеріали. 
Сантехніка та теплотехніка. Освітлення і 
електропроводка. Екологічно безпечне будівництво
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv

HYBRID EXPO (раз на 2 роки)
Гібридні компоненти для будівництва
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.hybrid-expo.com
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HAUS UND ENERGIE (раз на рік)
Архітектура, лазні, підлогове покриття, фарба, 
ізоляційні матеріали, фасади, вікна, гаражні ворота, 
опалення, плитка, кухня, сходи, двері, теплові 
насоси…
Messe Sindelfingen
Sindelfingen 
Germany
www.messe-sindelfingen.de

HEIMTEXTIL (раз на рік)
Підлога, вікна, декор стін, тканини  для меблів, 
ліжко, ванна  кімната,  кухонна білизна
Pragati Maidan
Frankfurt 
Germany
www.heimtextil-india.in.messefrankfurt.com

KONDOKUM (раз на 2 роки)
Ливарні технології, нержавіюча сталь та метали 
KTO - Tüyap Konya International Fair Center
Aksaray Yolu 1.km
Konya
Turkey
www.tuyap.com.tr 

KLIMAINFISSO (раз на 2 роки)
Вікна - двері 
Fiera Bolzano
Bolzano 
Italy 
www.fierabolzano.it

LAMIERA (раз на 2 роки)
Машини, заводи, верстати для обробки труб, 
листів, перерізів проводів і металоконструкцій, 
штампів, зварювання, термічної обробки, обробки 
та оздоблення поверхні
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.lamiera.net

MITT KÖK - STOCKHOLM  (раз на рік)
Їжа, напої та кухонне обладнання
Stockholm International Fairs
Stockholm 
Sweden 
www.stockholm.mittkokmassan.se

MITT KÖK - GÖTEBORG (раз на рік)
Їжа, напої та кухонне обладнання
Gothenburg 
Sweden
Svenska Mässan - Swedish Exhibition & Congress 
Centre
www.stockholm.mittkokmassan.se

POLYCLOSE (раз на 2 роки)
Вікна, двері, фасадні технології
Flanders Expo
Ghent 
Belgium
www.polyclose.be

SASO (раз на рік)
Будівництво, дерево і металообробна 
промисловість, інструмент і обладнання, 
енергетика, Електротехніка, телекомунікації 
Sajam Split Fairground
Split
Croatia
www.sajamsplit.hr

SEJEM DOM - HOME FAIR (раз на рік)
Вікна - двері
Ljubljanski sejem - Ljubljana Exhibition and 
Convention Centre
Ljubljana 
Slovenia
www.sejemdom.si

TOLEXPO (раз на 2 роки)
Листовий  метал, котушки, труби та профілі
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.tolexpo.com

VETECO (раз на рік)
Штори, жалюзі, тканин, вікна
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.ifema.es

WARSAW BUILD (раз на рік)
Будівництво та інтер’єр 
Warszawskie Centrum EXPO XXI
Warsaw 
Poland 
www.warsawbuild.pl

WINDOOR-TECH (раз на 2 роки)
Машини та компоненти для виробництва  вікон, 
дверей, воріт Facades Production
Poznan 
Poland 
www.windoortech.pl

WINDOOR EXPO (раз на рік)
Вікна, двері, ворота, захист від сонця і аксесуари
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.windoorexpo.cz
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WORLD STEEL ASSOCIATION ANNUAL CONFERENCE 
(раз на рік)
Сталь в будівництві 
World Steel Association
World 
www.worldsteel.org
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Група 74.  
МІДЬ І ВИРОБИ З  НЕЇ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
74.01 Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена)

74.02 Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування

74.03 Мідь рафінована та мідні сплави необроблені

74.04 Відходи і брухт мідні

74.05 Лігатури на основі мід

74.06 Порошки та луска мідні

74.07 Прутки, бруски та профілі мідні

74.08 Дріт мідний

74.09 Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15 мм

74.10 Фольга мідна (тиснена або нетиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси чи аналогіч-
них матеріалів), завтовшки не більш як 0,15 мм (без урахування основи)

74.11 Труби та трубки мідні

74.12 Фітинги мідні для труб або трубок (наприклад муфти, коліна, втулки)

74.13 Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні, електрично не ізольовані

[74.14]

74.15
Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби (за винятком тих, що включені до товарної позиції 8305) 
та аналогічні вироби мідні або з чорних металів з мідними головками; гвинти, болти, гайки, глухарі, гаки 
вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружні) та аналогічні вироби мідні

[74.16]

[74.17]

74.18
Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини мідні; мочалки для чищення кухонного 
посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби мідні; обладнання сані-
тарно-технічне та його частини мідні

74.19 Інші вироби мідні
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС міді і виробів з  неї за період 2012-2014 років склав €32 
млн, зменшувався в середньому на -7,7% на рік.  Для ЄС це становило 0,29% від середньоарифметичного обся-
гу імпорту (з усього світу) продукції Групи 74 за згаданий період, що склало €11 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 74(€ млн)

Частка Групи 74 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 74 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 74 (%)

7403  МІДЬ РАФІНОВАНА ТА МІДНІ СПЛАВИ НЕОБРОБЛЕНІ
7408  ДРІТ МІДНИЙ
7404  ВІДХОДИ І БРУХТ МІДНІ
7407  ПРУТКИ, БРУСКИ ТА ПРОФІЛІ МІДНІ
7411  ТРУБИ ТА ТРУБКИ МІДНІ

 

 

CHAPTER 74: COPPER  AND  ARTICLES THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 
                                     
          ‐                            
               

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 74 (€ mn) Share of Chapter 74 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 74 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 74 (%) 

   
7 0  COPPER, REFINED, AND COPPER ALLOYS, UNWROUGHT (EXCL. COPPER ALLOYS OF HEADING 7405) 
7 0  COPPER WIRE (EXCL. SURGICAL SUTURES, STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE AND OTHER ARTICLES OF HEADING 7413, ELECTRICALLY 
INSULATED WIRES AND STRINGS FOR MUSICAL INSTRUMENTS) 
7 0  WASTE AND SCRAP, OF COPPER (EXCL. INGOTS OR OTHER SIMILAR UNWROUGHT SHAPES, OF REMELTED COPPER WASTE AND SCRAP, ASHES AND RESIDUES 
CONTAINING COPPER, AND WASTE AND SCRAP OF PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES AND ELECTRIC ACCUMULATORS) 
7 07 BARS, RODS AND PROFILES, OF COPPER, N.E.S. 
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CHAPTER 74: COPPER  AND  ARTICLES THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of copper  and  articles thereof between 2012 and 2014 amounted to €32mn, 
growing by an average of  ‐7,7% per annum over the period. This represents 0,29% of the EU’s €11bn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 74 (€ mn) Share of Chapter 74 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 74 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 74 (%) 

   
7 0  COPPER, REFINED, AND COPPER ALLOYS, UNWROUGHT (EXCL. COPPER ALLOYS OF HEADING 7405) 
7 0  COPPER WIRE (EXCL. SURGICAL SUTURES, STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE AND OTHER ARTICLES OF HEADING 7413, ELECTRICALLY 
INSULATED WIRES AND STRINGS FOR MUSICAL INSTRUMENTS) 
7 0  WASTE AND SCRAP, OF COPPER (EXCL. INGOTS OR OTHER SIMILAR UNWROUGHT SHAPES, OF REMELTED COPPER WASTE AND SCRAP, ASHES AND RESIDUES 
CONTAINING COPPER, AND WASTE AND SCRAP OF PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES AND ELECTRIC ACCUMULATORS) 
7 07 BARS, RODS AND PROFILES, OF COPPER, N.E.S. 
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Ukraine’s average exports to the EU of copper  and  articles thereof between 2012 and 2014 amounted to €32mn, 
growing by an average of  ‐7,7% per annum over the period. This represents 0,29% of the EU’s €11bn average 
worldwide imports of these products over this period. 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 40 видів продукції Групи 74  (на рівні 6 знаків), що склало  91% за-
гального експорту продукції даної Групи.  

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

740811 Дріт мідний, з найбільшим розміром поперечного перерізу 
понад 6 мм

7 293 154 22,83%

740400 Відходи і брухт мідні 7 111 789 22,26%

740721 Прутки, бруски та профілі мідні, із сплавів на основі міді та 
цинку (латуні):

3 026 445 9,47%

740319 Мідь рафінована та мідні сплави необроблені, інші 2 945 786 9,22%

740311 Мідь рафінована та мідні сплави необроблені, катоди та сек-
ції катодів

2 387 488 7,47%

740322 Сплави на основі міді та олова (бронзи) 2 160 496 6,76%
740100 Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена) 1 901 238 5,95%
741122 Труби та трубки мідні, з сплавів на основі міді та нікелю 

(купронікелю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку 
(нейзильберу)

1 035 706 3,24%

740729 Прутки, бруски та профілі мідні, інші 1 005 679 3,15%

741121 Труби та трубки мідні, із сплавів на основі міді та цинку (ла-
туні):

842 208 2,64%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 74 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

740100 Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена) Вільна 0 0%
740311 Мідь рафінована та мідні сплави необроблені, катоди та секції 

катодів
Вільна 0 0%

740319 Мідь рафінована та мідні сплави необроблені, інші Вільна 0 0%

740322 Сплави на основі міді та олова (бронзи) Вільна 0 0%
740400 Відходи і брухт мідні

7404 00 10 - З міді рафінованої Вільна 0 0%
7404 00 91 -- На основі міді та цинку (латуні) Вільна 0 0%
7404 00 99 -- Інші Вільна 0 0%

740721 Прутки, бруски та профілі мідні, із сплавів на основі міді та цинку (латуні):
7407 21 10 --- Прутки та бруски 4,8% 5 3,8%
7407 21 90 --- Профілі 4,8% 5 3,8%

740729 Прутки, бруски та профілі мідні, інші
7407 29 10 --- Із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або сплавів на 

основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)
4,8% 5 3,8%

7407 29 90 --- Інші 4,8% 5 3,8%
740811 Дріт мідний, з найбільшим розміром поперечного перерізу по-

над 6 мм
4,8% 5 3,8%

741121 Труби та трубки мідні, із сплавів на основі міді та цинку (латуні)

7411 21 10 --- Прямі 4,8% 5 3,8%
7411 21 90 --- Інші 4,8% 5 3,8%

741122 Труби та трубки мідні, з сплавів на основі міді та нікелю (купроні-
келю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)

4,8% 5 3,8%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

Виробництво: 

- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і 

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 74. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для ма-
теріалів іншого походження, які набувають статусу това-
рів, що походять з певної країни 

7401 Штейн мідний; мідь цементаційна 
(мідь осаджена) 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матері-
алів даного товару 

7403 Очищена мідь та її стопи
 - Очищена мідь
- Мідні стопи й очищена мідь, що 
містить інші елементи 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матері-
алів даного товару
Виробництво з міді рафінованої, необробленої, або відходів і 
брухту мідних 

7404 Відходи міді та мідний брухт Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матері-
алів даного товару 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 74 : Мідь і вироби 
з  неї, при експорті в Європейський Союз.72

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів

3. Технічні стандарти для автомобілів

4. Технічні стандарти для обладнання, що працює під тиском

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).

72  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
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of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
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Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

3. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)

4. Технічні нормативи єс для обладнання, що працює під тиском
Для розміщення на ринку ЄС, обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні задовольняти обов’язкові 
вимоги безпеки, викладені в директиві: Dіrectіve 97/23/EEC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-181 
09/07/1997) (CELEX 31997L0023). Директива стосується дизайну, виробництва та оцінювання відповідності об-
ладнання та агрегатів, що працюють під максимально припустимим тиском понад 0,5 бара.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, як визначено у статті 3 Директиви – Dіrectіve 97/23/EEC of the 
European Parlіament and of the Councіl – повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І до директи-
ви. Ці вимоги пов’язані з проектуванням, виготовленням, матеріалами, тестуванням, маркуванням, етикетуванням та 
інструкціями.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють задовольнити обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандар-
тизації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Ці стандарти публікуються 
в Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як національні 
стандарти з ідентичними характеристиками.
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Оцінювання відповідності

Обладнання, що працює під тиском, класифікують за рівнем ризику (Додаток ІІ до директиви). Обладнання, що 
працює під тиском, віднесене до категорій з І до ІV, повинно пройти належні процедури оцінювання відповід-
ності (їх називають «модулями») для підтвердження того, що продукція задовольняє вимогам директиви.

Маркування знаком «CE»

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні бут марковані знаком «СЕ» до розміщення на ринку. 
Він символізує відповідність обладнання до обов’язкових вимог директиви. Знак має бути прикріплений до кож-
ної одиниці обладнання або агрегату, що працюють під тиском, у такий спосіб, що він був видимий, легко чита-
бельний і незмивний, і повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером уповноваженого органу, задія-
ного на етапі контролю за виробництвом.

Законодавство

laws of the Member States concernіng pressure equіpment (OJ L-181 09/07/1997) (CELEX 31997L0023)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of European Automotive and Industrial 
Battery Manufacturers (EUROBAT)
Асоціація європейських виробників автомобільних і 
промислових акумуляторів
Avenue Jules Bordet 142
B - 1140 Brussels 
Belgium
+ 32 2 761 1653 
+ 32 2 761 1699
www.eurobat.org

Construction Products Europe 
Будівельна продукція Європи 
68 Boulevard du Souverain - Vorstlaan 68
B-1170 Brussels - Belgium
+32 (0)2 645 52 07
+32 (0)2 645 52 13
www.construction-products.eu

European Copper Institute (ECI) 
Європейський Інститут міді
Avenue de Tervueren, 168 - box 10
1150 Brussels
Belgium
+32 (0)2 777 70 70 
www.copperalliance.eu

European Association of Automotive Suppliers 
(CLEPA)
Європейська Асоціація автопостачальників
Boulevard Brand Whitlock 87 Brussels, 
1200 Belgium
+32 2 732 68 43
+32 2 738 73 54
www.clepa.eu

European Metal Packaging  (EMPAC)
Європейська Асоціація металевої упаковки
Square de Meeûs 40
1000 Brussels
Belgium
+32 2 535 76 51
www.empac.eu

International Copper Study Group
Міжнародна Група по дослідженню міді
Rua Almirante Barroso, 38-6º
1000-013 Lisbon
Portugal 
+351-21-351-3870
www.icsg.org 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

BATTERY + STORAGE (раз на рік)
Акумулятори і технології акумулювання енергії
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.messe-stuttgart.de

BAU (раз на 2 роки)
Будівельні матеріали, будівельні системи,
Building Renovation
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.bau-muenchen.com

BAUMA (раз на 3 роки)
Будівельні матеріали, будівельна техніка та 
обладнання
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.bauma.de

BYGGMÄSSAN (раз на рік)
Будівельні матеріали
MalmöMässan
Malmö 
Sweden
www.easyfairs.com

CEVISAMA (раз на рік)
Кераміка, поверхня, сантехніка, фурнітура, 
сировина, механізми і обладнання
Feria Valencia
Valencia 
Spain
www.cevisama.feriavalencia.com

CONCRETA (раз на 2 роки)
Будівельні матеріали
Exponor
Porto 
Portugal
www.concreta.exponor.pt

DOM (раз на рік)
Будівельні матеріали
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

100% DETAIL (раз на рік)
Будівельні матеріали
Earls Court Exhibition Centre
London 
UK - United Kingdom
www.100percentdesign.co.uk

ELEKTRONIK GÖTEBORG (раз на 2 роки)
Електричні товари
Svenska Mässan - Swedish Exhibition & Congress 
Centre
Gothenburg 
Sweden
www.easyfairs.com

ESOPE (раз на 3 роки)
Обладнання, що працює під тиском
Palais des Congrès de Paris Porte Maillot
Paris  
France
www.esope-paris.com

GROUP EXHIBIT HYDROGEN + FUEL CELLS + 
BATTERIES (раз на рік)
Водень і паливні елементи та акумулятори
Deutsche Messe Hannover
Hannover 
Germany
www.h2fc-fair.com

HOUSE I (раз на рік)
Будівництво. Архітектура. Дизайн. Планування. 
Реконструкція. Будівельна техніка і матеріали. 
Сантехніка та теплотехніка. Освітлення і 
електропроводка. Екологічно безпечне будівництво
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv

HYBRID EXPO (раз на 2 роки)
Гібрідні компоненти для будівництва
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.hybrid-expo.com
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LAMIERA (раз на 2 роки)
Машини, заводи, верстати для обробки труб, 
листів, перерізів проводів і металоконструкцій, 
штампів, зварювання, термічної обробки, обробки 
та оздоблення поверхні
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.lamiera.net

MACHTECH & METAL BULGARIA (раз на рік)
Металургія, ливарне  виробництво і інструменти
Inter Expo Center
Sofia
Bulgaria
www.iec.bg

PIPE TECH WORLD SUMMIT (раз на рік)
Технології трубопроводу
Intercontinental – Budapest
Budapest
Hungary
www.wtgevents.com

RO-KA-TECH (раз на 2 роки)
Труби і каналізаційних технології
Messe Kassel
Kassel 
Germany
www.vdrk.de

SASO (раз на рік)
Будівництво, дерево і металообробна 
промисловість, інструмент і обладнання, 
енергетика, Електротехніка, телекомунікації 
Sajam Split Fairground
Split
Croatia
www.sajamsplit.hr

TOLEXPO (раз на 2 роки)
Листовий  метал, котушки, труби та профілі
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.tolexpo.com

TUBE (раз на 2 роки)
Труби
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.tube.de
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Група  75.  
НІКЕЛЬ І ВИРОБИ З НЬОГО

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
75.01 Штейни нікелеві, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю

75.02 Нікель необроблений

75.03 Відходи та брухт нікелеві

75.04 Порошки та луска нікелеві

75.05 Прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві

75.06 Плити, листи, стрічки та фольга нікелеві

75.07 Труби, трубки та фітинги для них (наприклад муфти, коліна, втулки) нікелеві

75.08 Інші вироби нікелеві

     



1415Група  75. НІКЕЛЬ І ВИРОБИ З НЬОГО 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС нікелю і виробів з нього за період 2012-2014 років склав 
€0,7 млн, зростаючи в середньому на 15,6% на рік.  Для ЄС це становило 0,02% від середньоарифметичного об-
сягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 75 за згаданий період, що склало €4 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 75 (€ млн)

Частка Групи 75 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 75 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 75 (%)

7503  ВІДХОДИ ТА БРУХТ НІКЕЛЕВІ
7502  НІКЕЛЬ НЕОБРОБЛЕНИЙ
7505  ПРУТКИ, БРУСКИ, ПРОФІЛІ ТА ДРІТ НІКЕЛЕВІ
7508  ІНШІ ВИРОБИ НІКЕЛЕВІ
7506  ПЛИТИ, ЛИСТИ, СТРІЧКИ ТА ФОЛЬГА НІКЕЛЕВІ
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CHAPTER 75: NICKEL AND ARTICLES THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of nickel and articles thereof between 2012 and 2014 amounted to €0,7mn, 
growing by an average of  15,6% per annum over the period. This represents 0,02% of the EU’s €4bn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 75 (€ mn) Share of Chapter 75 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 75 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 75 (%) 
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22,34%
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2,65%

ЛАТВІЯ
0,18%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 9 видів продукції Групи 75  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифметич-
ний обсяг експорту 
(€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

750300 Відходи та брухт нікелеві 508 536 69,6%
750220 Сплави нікелеві 185 663 25,4%
750210 Нікель нелегований 18 333 2,5%
750512 Прутки, бруски, профілі з нікелевих сплавів 13 197 1,8%
750522 Дріт з нікелевих сплавів 2 515 0,3%
750890 Інші вироби нікелеві 1 332 0,2%
750610 Плити, листи, стрічки та фольга з нікелю нелегованого 641 0,1%
750521 Дріт з  нікелю нелегованого 437 0,1%
750712 Труби, трубки та фітинги для них (наприклад муфти, колі-

на, втулки) з нікелевих сплавів
92 0,0%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 75 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

750210 Нікель нелегований Вільна 0 0%
750220 Сплави нікелеві Вільна 0 0%
750300 Відходи та брухт нікелеві

7503 00 10 - З нікелю нелегованого Вільна 0 0%
7503 00 90 - З нікелевих сплавів Вільна 0 0%

750512 Прутки, бруски, профілі з нікелю нелегованого 2,9% 0 0%
750521 Прутки, бруски, профілі з нікелевих сплавів Вільна 0 0%
750522 Дріт з  нікелю нелегованого 2,9% 0 0%
750610 Плити, листи, стрічки та фольга з нікелю нелегованого Вільна 0 0%
750712 Труби, трубки та фітинги для них (наприклад муфти, коліна, втул-

ки) з нікелевих сплавів
Вільна 0 0%

750890 Інші вироби нікелеві Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
  

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво: - з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і - у якому ціна усіх ма-
теріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 75. 

Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для 
матеріалів іншого походження, які набувають стату-
су товарів, що походять з певної країни 

7501 - 7503 Штейни нікелеві, агломерати оксидів нікелю та 
інші проміжні продукти металургії нікелю; нео-
броблений нікель; відходи й брухт нікелеві 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім 
матеріалів даного товару 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 75 : Нікель і виро-
би з нього, при експорті в Європейський Союз.73

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів

3. Технічні стандарти для автомобілів

4. Технічні стандарти для обладнання, що працює під тиском

5. Пакування

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).

73  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 
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the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
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Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

3. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)

4. Технічні нормативи єс для обладнання, що працює під тиском
Для розміщення на ринку ЄС, обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні задовольняти обов’язкові 
вимоги безпеки, викладені в директиві: Dіrectіve 97/23/EEC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-181 
09/07/1997) (CELEX 31997L0023). Директива стосується дизайну, виробництва та оцінювання відповідності об-
ладнання та агрегатів, що працюють під максимально припустимим тиском понад 0,5 бара.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, як визначено у статті 3 Директиви – Dіrectіve 97/23/EEC of the 
European Parlіament and of the Councіl – повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І до директи-
ви. Ці вимоги пов’язані з проектуванням, виготовленням, матеріалами, тестуванням, маркуванням, етикетуванням та 
інструкціями.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють задовольнити обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандар-
тизації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Ці стандарти публікуються 
в Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як національні 
стандарти з ідентичними характеристиками.
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Оцінювання відповідності

Обладнання, що працює під тиском, класифікують за рівнем ризику (Додаток ІІ до директиви). Обладнання, що 
працює під тиском, віднесене до категорій з І до ІV, повинно пройти належні процедури оцінювання відповід-
ності (їх називають «модулями») для підтвердження того, що продукція задовольняє вимогам директиви.

Маркування знаком «CE»

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні бут марковані знаком «СЕ» до розміщення на ринку. 
Він символізує відповідність обладнання до обов’язкових вимог директиви. Знак має бути прикріплений до кож-
ної одиниці обладнання або агрегату, що працюють під тиском, у такий спосіб, що він був видимий, легко чита-
бельний і незмивний, і повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером уповноваженого органу, задія-
ного на етапі контролю за виробництвом.

Законодавство

laws of the Member States concernіng pressure equіpment (OJ L-181 09/07/1997) (CELEX 31997L0023)

5. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)
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relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Association of Metals (Eurometaux)
Європейська Асоціація металів
Avenue de Broqueville 12
1150 Brussels
 Belgium
+32 2 775 63 11
+32 2 779 05 23
www.eurometaux.org

European Powder Metallurgy Association (EPMA)
Європейська Асоціація порошкової металургії
Talbot House, 2nd Floor
Market Street Shrewsbury SY1 1LG 
United Kingdom
+44 (0)1743 248899
+44 (0)1743 362968
www.epma.com

European Foundry Association (CAEF)
Європейська Асоціація ливарників
Postbox 10 19 61 
40010 Dusseldorf 
Germany
+49 211 6871 217
+49 211 6871 205
www.caef.org

European Metal Packaging  (EMPAC)
Європейська Асоціація металевої упаковки
Square de Meeûs 40
1000 Brussels
Belgium
+32 2 535 76 51
www.empac.eu

Voice of European Steel, Tubes and Metal 
Distribution (EUROMETAL)
Європейське посередництво сталі, труб і металу 
202b, rue de Hamm L-1713 
Luxembourg
+352 26 25 90 26
+352 26 45 92 05 
www.eurometal.net
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AMB (раз на 2 роки)
Металообробка  та інструменти обробки 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.messe-stuttgart.de

BAU (раз на 2 роки)
Будівельні матеріали, будівельні системи,
Building Renovation
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.bau-muenchen.com

BAUMA (раз на 3 роки)
Будівельні матеріали, будівельна техніка та 
обладнання
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.bauma.de

BYGGMÄSSAN (раз на рік)
Будівельні матеріали
MalmöMässan
Malmö 
Sweden
www.easyfairs.com

BLACH-TECH-EXPO (раз на рік)
Листовий метал, з'єднання і покриття 
Expo Krakow
Kracow 
Poland 
www.targi.krakow.pl

BLECHEXPO (раз на 2 роки)
Обробка листового металу і зварювальних 
технологій
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany 
www.blechexpo-messe.de

CONCRETA (раз на 2 роки)
Будівельні матеріали
Exponor
Porto 
Portugal
www.concreta.exponor.pt

DOM (раз на рік)
Будівельні матеріали
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

100% DETAIL (раз на рік)
Будівельні матеріали
Earls Court Exhibition Centre
London 
UK - United Kingdom
www.100percentdesign.co.uk
EMO MILANO (раз на 6 роки)
Світ верстатів
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.emo-milano.com

ESEF (раз на 2 роки)
Металообробка, промислові системи і модулі, 
проектування та дизайн, технології обробки 
поверхонь, гуми та пластмас, штампів і прес-форм
Jaarbeurs Utrecht
Utrecht 
Netherlands
www.esef.nl

FINNMATERIA (раз на 2 роки)
Гірнича  промисловість, руди і збагачення корисних 
копалин, обробка металів і модернізація
Jyväskylä Congress Centre
Jyväskylä 
Finland
www.jklmessut.fi

HOUSE I (раз на рік)
Будівництво. Архітектура. Дизайн. Планування. 
Реконструкція. Будівельна техніка і матеріали. 
Сантехніка та теплотехніка. Освітлення і 
електропроводка. Екологічно безпечне будівництво
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv

HYBRID EXPO (раз на 2 роки)
Гібридні компоненти для будівництва
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.hybrid-expo.com
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METAL EXPO (раз на 2 роки)
Металургія 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.reedexpo.fr

METPACK (раз на 3  роки)
Металева упраковка
Messe Essen
Essen
Germany
www.metpack.de

METALMADRID (раз на рік)
Металургійні технології
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.metalmadrid.com

NONFERMET (раз на рік)
Технології , переробка і застосування кольорових 
металів
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

PIPE TECH WORLD SUMMIT (раз на рік)
Технології трубопроводу
Intercontinental – Budapest
Budapest
Hungary
www.wtgevents.com

RO-KA-TECH (раз на 2 роки)
Труби і каналізаційних технології
Messe Kassel
Kassel 
Germany
www.vdrk.de

STOM-BLECH / STOM-TOOL (раз на рік)
Металообробка  і механічна обробка металу
Kielce Fairground
Kielce 
Poland 
www.targikielce.pl

SCRAP EXPO (раз на рік)
Вторинна переробка металів
Expo Silesia Exhibition Centre
Sosnowiec 
Poland
www.exposilesia.pl

TOLEXPO (раз на 2 роки)
Листовий  метал, котушки, труби та профілі
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.tolexpo.com

TUBE (раз на 2 роки)
Труби
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.tube.de

WELDING WEEK (раз на 4 роки)
Зварювання і склеювання металів і пластмас
Bouwcentrum Antwerpen
Antwerp 
Belgium
www.easyfairs.com
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Група 76.  
АЛЮМІНІЙ І ВИРОБИ З НЬОГО

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
76.01 Алюміній необроблений

76.02 Відходи та брухт алюмінієві

76.03 Порошки та луска алюмінієві

76.04 Прутки, бруски та профілі алюмінієві

76.05 Дріт алюмінієвий

76.06 Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм

76.07 Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси або по-
дібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм

76.08 Труби та трубки алюмінієві

76.09 Фітинги для труб або трубок (наприклад муфти, коліна, втулки) алюмінієві 

76.10

Металоконструкції алюмінієві (крім збірних металоконструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (на-
приклад мости та їх секції, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, 
пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмінієві листи, бруски, профілі, труби тощо, призна-
чені для використання в металоконструкціях

76.11
Резервуари, цистерни, баки та аналогічні алюмінієві ємності для різних речовин (за винятком стисненого 
або скрапленого газу), місткістю понад 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без 
них, без механічного або теплотехнічного обладнання

76.12

Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності трубчасті, що деформуються, і жорсткі) та аналогічні 
ємності для будь-яких речовин з алюмінію (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю не 
більш як 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або тепло-
технічного обладнання

76.13 Ємності для стисненого або скрапленого газу алюмінієві

76.14 Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби алюмінієві, електрично не ізольовані

76.15
Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини алюмінієві; мочалки для чищення кухон-
ного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби алюмінієві; облад-
нання санітарно-технічне та його частини алюмінієві

76.16 Інші вироби алюмінієві
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС алюмінію і виробів з нього за період 2012-2014 років 
склав €13 млн, зменшувався в середньому на -13,55% на рік.  Для ЄС це становило 0,08% від середньоарифме-
тичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 76 за згаданий період, що склало €17 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 76 (€ млн)

Частка Групи 76 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 76 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 76 (%)

7601  АЛЮМІНІЙ НЕОБРОБЛЕНИЙ
7603  ПОРОШКИ ТА ЛУСКА АЛЮМІНІЄВІ
7612  БОЧКИ, БАРАБАНИ, БАНКИ, ЯЩИКИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЄМНОСТІ ТРУБЧАСТІ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ, І ЖОРСТКІ) ТА АНА-

ЛОГІЧНІ ЄМНОСТІ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ РЕЧОВИН З АЛЮМІНІЮ (ЗА ВИНЯТКОМ СТИСНЕНОГО АБО СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ), 
МІСТКІСТЮ НЕ БІЛЬШ ЯК 300 Л, З ОБЛИЦЮВАННЯМ АБО ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНИМ ПОКРИТТЯМ ЧИ БЕЗ НИХ, БЕЗ МЕ-
ХАНІЧНОГО АБО ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

7616  ІНШІ ВИРОБИ АЛЮМІНІЄВІ.
7604  ПРУТКИ, БРУСКИ ТА ПРОФІЛІ АЛЮМІНІЄВІ
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Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of aluminium  and  articles  thereof between 2012 and 2014 amounted to €13mn, 
growing by an average of  ‐13,55% per annum over the period. This represents 0,08% of the EU’s €17bn average 
worldwide imports of these products over this period. 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 30 видів продукції Групи 76 (на рівні 6 знаків), що склало  96% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

760120 Сплави алюмінієві 8 422 159 63,60%
760310 Порошки алюмінієві з нешаруватою cтруктурою 1 195 758 9,03%
761290 Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності труб-

часті, що деформуються, і жорсткі) та аналогічні ємності для 
будь-яких речовин з алюмінію (за винятком стисненого або 
скрапленого газу), місткістю не більш як 300 л, з облицюван-
ням або термоізоляційним покриттям чи без них, без меха-
нічного або теплотехнічного обладнання, інші

755 450 5,70%

761699 Інші вироби алюмінієві 726 850 5,49%

760511 Дріт алюмінієвий, з найбільшим розміром поперечного пе-
рерізу понад 7 мм

504 965 3,81%

760421
Профілі алюмінієві порожнисті 413 452 3,12%

760429
Прутки, бруски та профілі алюмінієві, інші 212 985 1,61%

761510 Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх час-
тини алюмінієві; мочалки для чищення кухонного посуду, 
подушечки для чищення або полірування, рукавички та ана-
логічні вироби алюмінієві; обладнання санітарно-технічне та 
його частини алюмінієві

193 424 1,46%

761090 Металоконструкції алюмінієві (крім збірних металоконструк-
цій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад мости 
та їх секції, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до 
покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, балю-
стради, стовпи та колони); алюмінієві листи, бруски, профілі, 
труби тощо, призначені для використання в металоконструк-
ціях, інші

177 664 1,34%

760200 Відходи та брухт алюмінієві 149 421 1,13%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 76 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

760120 Сплави алюмінієві
7601 20 10 -- Первинні 6% 5 4,8%
7601 20 91 --- У зливках або у рідкому стані 6% 5 4,8%
7601 20 99 --- Інші 6% 5 4,8%

760200 Відходи та брухт алюмінієві
7602 00 11 -- токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного вироб-

ництва, ошурки; відходи листів та фольги пофарбовані, з різним 
покриттям або скріплені, завтовшки (без урахування основи) не 
більш як 0,2 мм

Вільна 0 0%

7602 00 19 -- Інші (включаючи браковані вироби) Вільна 0 0%
7602 00 90 - Брухт Вільна 0 0%

760310 Порошки алюмінієві з нешаруватою cтруктурою 5% 0 0%
760421 Профілі алюмінієві порожнисті 7,5% 7 6,4%
760429 Прутки, бруски та профілі алюмінієві, інші

7604 29 10 --- Прутки та бруски 7,5% 7 6,4%
7604 29 90 --- Профілі 7,5% 7 6,4%

760511 Дріт алюмінієвий, з найбільшим розміром поперечного пере-
різу понад 7 мм

7,5% 7 6,4%

761090 Металоконструкції алюмінієві (крім збірних металоконструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (напри-
клад мости та їх секції, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, по-
роги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмінієві листи, бруски, профілі, труби тощо, призначені 
для використання в металоконструкціях, інші

7610 90 10 -- Мости та секції мостів, башти та решітчасті щогли 7% 3 4,7%
7610 90 90 -- Інші 6% 5 4,8%

761290 Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності трубчасті, що деформуються, і жорсткі) та аналогічні 
ємності для будь-яких речовин з алюмінію (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю не 
більш як 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або тепло-
технічного обладнання, інші

7612 90 10 -- Ємності жорсткі трубчасті 6% 0 0%
7612 90 20 -- Тара, що використовується для аерозолів 6% 0 0%
7612 90 91 --- 50 л або більше 6% 0 0%
7612 90 98 --- Менш як 50 л 6% 0 0%

761699 Інші вироби алюмінієві
7616 99 10 --- Литі 6% 5 4,8%
7616 99 90 --- Інші 6% 5 4,8%



1432 МАКРОПЕДІЯ

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

Виробництво: 

- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і 

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 76. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для 
матеріалів іншого походження, які набувають статусу 
товарів, що походять з певної країни 

7601 Необроблений алюміній Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів да-
ного товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни то-
вару від виробника 
або 
Виробництво шляхом електронної або теплової обробки 
з чистого алюмінію або його відходів та брухту 

7602 Відходи та брухт алюмінію Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім 
матеріалів даного товару 

Окремі товарні коди по-
зиції 7616 

Вироби з алюмінію, крім тонкої 
сітки, тканини, грат, сітки, огорожі, 
арматурних сіток і подібних ма-
теріалів (включаючи безперервні 
стрічки) з алюмінієвого дроту і 
просічно-витяжного листу з алю-
мінію 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів да-
ного товару. Проте можна використовувати тонку сітку, 
тканину, грати, сітку, огорожу, арматурні сітки й подібні 
матеріали (включаючи безперервні стрічки) з алюмініє-
вого дроту і просічно-витяжного листу з алюмінію; і 
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни то-
вару від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 76 : Алюміній і ви-
роби з нього, при експорті в Європейський Союз.74

1. Технічні характеристики будівельних матеріалів

2. Технічні вимоги до цивільних літаків

3. Технічні стандарти для автомобілів

4. Технічні стандарти для обладнання, що працює під тиском

5. Пакування

6. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

7. Контроль за безпечністю виробів, які контактують з харчовими продуктами

1. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

74  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

2. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:

Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.
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Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).

3. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)



1436 МАКРОПЕДІЯ

4. Технічні нормативи єс для обладнання, що працює під тиском
Для розміщення на ринку ЄС, обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні задовольняти обов’язкові 
вимоги безпеки, викладені в директиві: Dіrectіve 97/23/EEC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-181 
09/07/1997) (CELEX 31997L0023). Директива стосується дизайну, виробництва та оцінювання відповідності об-
ладнання та агрегатів, що працюють під максимально припустимим тиском понад 0,5 бара.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, як визначено у статті 3 Директиви – Dіrectіve 97/23/EEC of the 
European Parlіament and of the Councіl – повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І до директи-
ви. Ці вимоги пов’язані з проектуванням, виготовленням, матеріалами, тестуванням, маркуванням, етикетуванням та 
інструкціями.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють задовольнити обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандар-
тизації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Ці стандарти публікуються 
в Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як національні 
стандарти з ідентичними характеристиками.

Оцінювання відповідності

Обладнання, що працює під тиском, класифікують за рівнем ризику (Додаток ІІ до директиви). Обладнання, що 
працює під тиском, віднесене до категорій з І до ІV, повинно пройти належні процедури оцінювання відповід-
ності (їх називають «модулями») для підтвердження того, що продукція задовольняє вимогам директиви.

Маркування знаком «CE»

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні бут марковані знаком «СЕ» до розміщення на ринку. 
Він символізує відповідність обладнання до обов’язкових вимог директиви. Знак має бути прикріплений до кож-
ної одиниці обладнання або агрегату, що працюють під тиском, у такий спосіб, що він був видимий, легко чита-
бельний і незмивний, і повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером уповноваженого органу, задія-
ного на етапі контролю за виробництвом.

Законодавство

laws of the Member States concernіng pressure equіpment (OJ L-181 09/07/1997) (CELEX 31997L0023)

5. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
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Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)

6. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 
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Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:
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3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))



1440 МАКРОПЕДІЯ

7. Контроль за безпечністю виробів, які контактують з харчовими продуктами

Виведення на ринок ЄС матеріалів і виробів, призначених для прямого чи непрямого контакту з харчовими про-
дуктами, підлягає виконанню вимог, сформульованих у законодавстві ЄС, з метою забезпечити високий рівень 
захисту здоров’я людей та інтереси споживачів. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Ця продукція (наприклад, пакувальні матеріали, столові прилади, посуд, машини для обробки, контейнери тощо.) 
повинна вироблятися так, щоб вона не передавала свої компоненти харчовим продуктам у кількостях, які могли б 
загрожувати здоров’ю людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршувати смак і запах харчових 
продуктів. Етикетка на таких товарах повинна містити текст: «для харчових продуктів» або символічне зображення 
склянки та виделки. Особливі передумови застосовуються до реалізації на ринку ЄС пластикових матеріалів і виробів, 
призначених контактувати з харчовими продуктами:

-
тами, повинні вироблятися тільки з допомогою процесів, дозволених ЄК після того, як Європейське управління з 
безпеки харчових продуктів (EFSA) оцінить безпечність відповідно до постанови: Commіssіon Regulatіon (EC) No 
282/2008 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 32008R0282). Процес переробки має також управлятися з допомогою сис-
теми гарантування якості (qualіty assurance system, QAS), яка повинна задовольняти вимоги, викладені в Додатку 
до постанови: Commіssіon Regulatіon (EC) No 2023/2006.

-
вин, наведений в постанові: Commіssіon Regulatіon (EU) No 10/ 2011 (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010).

Крім того, відповідно до цієї постанови, з 1 червня 2011 року, ринкування та імпортування в ЄС пластикових матеріа-
лів і виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, які містять бісфенол А (BPA), тимчасово заборонено.

Специфічна інформація про речовини, які використовуються в матеріалах та виробах, призначених для контак-
ту з харчовими продуктами, доступна в базі даних ЄС: EU Food Contact Materіals Database

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/EEC (O 
J L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009)(CELEX 32009R0450)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 31984  
L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 32 
008R0282)

wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

procedures for the іmport of polyamіde and melamіne plastіc kіtchenware orіgіnatіng іn or consіgned from 
the People’s Republіc of Chіna and Hong Kong Specіal Admіnіstratіve Regіon, Chіna (OJ L-77 23/03/2011)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Construction Products Europe 
Будівельна продукція Європи 
68 Boulevard du Souverain - Vorstlaan 68
B-1170 Brussels - Belgium
+32 (0)2 645 52 07
+32 (0)2 645 52 13
www.construction-products.eu

European Association of Metals (Eurometaux)
Європейська Асоціація металів
Avenue de Broqueville 12
1150 Brussels, Belgium
+32 2 775 63 11
+32 2 779 05 23
www.eurometaux.org

European Powder Metallurgy Association (EPMA)
Європейська Асоціація порошкової металургії
Talbot House, 2nd Floor
Market Street Shrewsbury SY1 1LG
United Kingdom
+44 (0)1743 248899
+44 (0)1743 362968
www.epma.com

European Foundry Association (CAEF)
Європейська Асоціація ливарників
Postbox 10 19 61 
40010 Dusseldorf 
Germany
+49 211 6871 217
+49 211 6871 205
www.caef.org

European Aluminium Foil Association (EAFA)
Європейська Асоціація алюмінієвої фольги
Am Bonneshof 5 40474 
Düsseldorf, 
Germany 
 +49 211 4796168
www.alufoil.org

European Confederation of Associations of 
Manufacturers Insulated of Wires and Cables 
(Europacable)
Провіді виробники кабелю і дротів
80, Boulevard A. Reyers
B - 1030 Brussels
Belgium
+ 32 2 706 87 35
www.europacable.com

European Federation of Catering Equipment 
Manufacturers (EFCEM) 
Європейська Федерація виробників обладнання для 
кейтерінгу
Confindustria CECED Italia
Via Matteo Bandello, 5
20123 MILANO
+39 02 43518826
www.efcem.info

European Aluminium Association (EAA) 
Європейська Асоціація алюмінію 
Av. de Broqueville 12 
B-1150 Brussels 
Belgium
+32 (0)2 775 63 63
www.alueurope.eu

European Metal Packaging  (EMPAC)
Європейська Асоціація металевої упаковки
Square de Meeûs 40
1000 Brussels
Belgium
+32 2 535 76 51
www.empac.eu

International Aluminium Institute 
(WorldAluminium)
Міжнародний Інститут алюмінію
U-Dox International Creative Agency
Unit 5 - The Lux Building
2-4 Hoxton Sq 
London N1 6NU
United Kingdom
+ 44 20 7930 0528
www.world-aluminium.org

International Wire & Machinery Association (IWMA)
Міжнародна Асоціація дротів і машинного 
обладнання
Wellington House
Starley Way
Birmingham International Park
Solihull, B37 7HB
United Kingdom
 +44 121 781 7367
 +44 121 781 7404
www.iwma.org
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Voice of European Steel, Tubes and Metal 
Distribution (EUROMETAL)
Європейське посередництво сталі, труб і металу 
202b, rue de Hamm L-1713
Luxembourg
+352  26 25 90 26
+352  26 45 92 05 
www.eurometal.net
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ALUMINIUM (раз на 2 роки)
Алюмінієва промисловість
Düsseldorf Exhibition Centre 
Dusseldorf 
Germany
www.aluminium-messe.com

ALUMINIUM & NONFERMET (раз на рік)
Алюміній і технології, матеріали та вироби з 
кольорових металів
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

CATEX 2015 (раз на 2 роки)
Кейтерінг
Royal Dublin Society
Dublin 
Ireland
www.rds.ie

EQUIP'BAIE (раз на рік)
Вікна, двері, жалюзі 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France 
www.equipbaie.com

FENSTERBAU FRONTALE (раз на 2 роки)
Віконні та фасадні технології
Exhibition Centre Nuremberg
Nuremberg 
Germany
www.frontale.de

HAUS UND ENERGIE (раз на рік)
Архітектура, лазні, підлогове покриття, фарба, 
ізоляційні матеріали, фасади, вікна, гаражні ворота, 
опалення, плитка, кухня, сходи, двері, теплові 
насоси…
Messe Sindelfingen
Sindelfingen 
Germany
www.messe-sindelfingen.de

HELLENIC ALUMINIUM (раз на 3 роки)
Алюміній в будівництві 
Athens Metropolitan Expo
Athens 
Greece
www.aluminioexpo.gr

HEIMTEXTIL (раз на рік)
Підлога, вікна, декор стін, тканини  для меблів, 
ліжко, ванна  кімната,  кухонна білизна
Pragati Maidan
Frankfurt 
Germany
www.heimtextil-india.in.messefrankfurt.com

HOGA MÜNCHEN 2015 (раз на 2 роки)
Готелі та кейтерінг 
Nürnberg Meistersingerhalle
Nürnberg
Germany
www.nuernberg.de

KLIMAINFISSO (раз на 2 роки)
Виробництво вікон
Fiera Bolzano
Bolzano 
Italy 
www.fierabolzano.it

PERSONAL & CHEF STOCKHOLM 2015 (раз на 2 
роки)
Кейтерінг, готелі та ресторани
Kista Mässan
Stockholm
Sweden
www.kistamassan.se

PIPE TECH WORLD SUMMIT (раз на рік)
Технології трубопроводу
Intercontinental – Budapest
Budapest
Hungary
www.wtgevents.com

POLYCLOSE (раз на 2 роки)
Вікна, двері, фасадні технології
Flanders Expo
Ghent 
Belgium
www.polyclose.be

RO-KA-TECH (раз на 2 роки)
Труби і каналізаційних технології
Messe Kassel
Kassel 
Germany
www.vdrk.de
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SEJEM DOM - HOME FAIR (раз на рік)
Товари для дому і околиці, будівельні вироби, двері і 
вікна
Ljubljanski sejem - Ljubljana Exhibition and 
Convention Centre
Ljubljana 
Slovenia
www.sejemdom.si

SIRHA 2015 (раз на 2 роки)
Кейтерінг, готелі та ресторани
Eurexpo
Chassieu Cedex
France
 www.eurexpo.com

THE HOSPITALITY SHOW 2015 (раз на 2 роки)
Все для ресторанного обслуговування , кейтерінг
National Exhibition Centre
Birmingham
UK - United Kingdom
www.thenec.co.uk

TUBE (раз на 2 роки)
Труби
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.tube.de

VETECO (раз на рік)
Штори, жалюзі, тканин, вікна
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.ifema.es

WARSAW BUILD (раз на рік)
Вікна та двері
Warszawskie Centrum EXPO XXI
Warsaw 
Poland 
www.warsawbuild.pl

WINDOOR-TECH (раз на 2 роки)
Машини та компоненти для виробництва  вікон, 
дверей, воріт Facades Production
Poznan 
Poland 
www.windoortech.pl

WINDOOR EXPO (раз на рік)
Вікна, двері, ворота, захист від сонця і аксесуари
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.windoorexpo.cz
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Група 78.  
СВИНЕЦЬ І ВИРОБИ З НЬОГО

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
 78.01 Свинець необроблений

 78.02 Відходи та брухт свинцеві

[78.03]

 78.04 Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки та луска свинцеві

[78.05]

 78.06 Інші вироби свинцеві
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС свинцю і виробів з нього за період 2012-2014 років склав 
€7 млн, зростаючи в середньому на 85,7% на рік.  Для ЄС це становило 1,43% від середньоарифметичного обся-
гу імпорту (з усього світу) продукції Групи 78 за згаданий період, що склало €553 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 78 (€ млн)

Частка Групи 78 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 78 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 78 (%)

7801  СВИНЕЦЬ НЕОБРОБЛЕНИЙ
7806  ІНШІ ВИРОБИ СВИНЦЕВІ
7804  ПЛИТИ, ЛИСТИ, СТРІЧКИ ТА ФОЛЬГА ІЗ СВИНЦЮ; ПОРОШКИ ТА ЛУСКА СВИНЦЕВІ

 

 439

CHAPTER 78: LEAD AND ARTICLES THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of lead and articles thereof between 2012 and 2014 amounted to €7mn, growing 
by an average of  85,7% per annum over the period. This represents 1,43% of the EU’s €553mn average worldwide 
imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 78 (€ mn) Share of Chapter 78 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 78 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 78 (%) 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 6 видів продукції Групи 78  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

780110 Свинець необроблений рафінований 5 674 693 71,56%
780191 Свинець необроблений, який містить сурму як елемент, що 

переважає масу інших елементів
1 960 068 24,72%

780199 Свинець необроблений, інший 194 463 2,45%
780600 Інші вироби свинцеві 97 718 1,23%
780419 Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки та лус-

ка свинцеві, інші
2 703 0,03%

780420 Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки та лус-
ка свинцеві, порошки та луска

26 0,00%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 78 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

780110 Свинець необроблений рафінований 2,5% 0 0%
780191 Свинець необроблений, який містить сурму як елемент, що пере-

важає масу інших елементів
2,5% 0 0%

780199 Свинець необроблений, інший
780199 10 --- З вмістом за масою 0,02 % або більше срібла для рафінування 

(чорновий свинець, або веркблей)
Вільна 0 0%

780199 91 ---- Сплави свинцеві 2,5% 0 0%

780199 99 ---- Інший 2,5% 0 0%

780419 Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки та луска 
свинцеві, інші

5% 0 0%

780420 Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки та луска 
свинцеві, порошки та луска

Вільна 0 0%

780600 Інші вироби свинцеві

7806 00 10 - Контейнери, оснащені захисним свинцевим екраном від радіа-
ції для транспортування та зберігання радіоактивних речовин

Вільна 0 0%

7806 00 30 - Прутки, бруски, профілі та дріт 5% 0 0%

7806 00 50 - Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, коліна, 
втулки)

5% 0 0%

7806 00 90 -Other 5% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

-  Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і у якому ціна усіх ма-
теріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 78. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять 
з певної країни 

7801 Необроблений свинець: 
- Рафінований свинець 
- Інші 

Виробництво з чорнового чи «благородного» свинцю 
Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів 
даного товару. Проте не можна використовувати відходи й брухт за-
головка 7802 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 78 : Свинець і ви-
роби з нього, при експорті в Європейський Союз.75

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів

3. Пакування

4. Радіоактивні продукти

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).

75  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
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of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.
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Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

3. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
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Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)

4. Радіоактивні продукти
Імпорт в ЄС радіоактивних матеріалів і продуктів підлягає спеціальним положенням, призначеним забезпечити:
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

На цей тип продуктів і матеріалів можуть поширюватися:

Стандарти радіаційної безпеки: директива – Councіl Dіrectіve 96/29/Euratom (OJ L-159 29/06/1996) (CELEX 
31996L00, запроваджує обов’язкові норми безпеки для захисту здоров’я працівників та широкої громадськості 
від небезпек, що виникають у зв’язку з іонізуючим випромінюванням.

Ця директива застосовується до будь-якої діяльності з небезпекою від іонізуючої радіації, як від штучного, так і 
з природного джерела, де природні радіонукліди оцінюють залежно від їхньої радіоактивності, здатності діли-
тися і утворювати частки.

Компетентний орган держави-члена може вимагати сповіщення про вищезазначену діяльність і попереднього 
дозволу на діяльність, здатну становити небезпеку іонізуючої радіації, відповідно до, передбачених в директи-
ві винятків. Дозвільна система для переміщення радіоактивних відходів

Директива – Councіl Dіrectіve 2006/117/Euratom (OJ L-337 05/12/2006) (CELEX 32006L0117) – про нагляд і контроль 
за перевезенням радіоактивних відходів і відпрацьованого палива, передбачає загальну системи обов’язкового 
попереднього дозволу на переміщення радіоактивних відходів і відпрацьованого палива в, з і через терито-
рію ЄС.

Якщо йдеться про імпорт відходів в ЄС, одержувач вантажу повинен звернутися по дозвіл до компетентних ор-
ганів держави призначення, відповідно до стандартної форми, передбаченої рішенням – Commіssіon Decіsіon 
2008/312/Euratom (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 32008D0312).

Система застережних заходів

Постанова – Commіssіon Regulatіon (Euratom) No 302/2005 (OJ L-54 28/02/2005) (CELEX 32005R0302) – щодо за-
стосування застережних положень про Євратом, визначає, що будь-яка особа або підприємство, яке імпортує 
джерело чи сам ядерний матеріал з країни за межами ЄС, повинні попередньо повідомити Європейську Ко-
місію про кожне таке імпортування. Повідомлення повинно бути складено за формою, поданою в Додатку VІІ.

Законодавство

Euratom safeguards (OJ L-54 28/02/2005) (CELEX 32005R0302)

(Euratom) No 302/2005 on the applіcatіon of the provіsіons on Euratom safeguards (OJ L-28 01/02/2006)

health of workers and the general publіc agaіnst the dangers arіsіng from іonіzіng radіatіon (OJ L-159 29/06/1 
996) (CELEX 31996L0029)

radіoactіve waste and spent fuel (OJ L-337 05/12/2006) (CELEX 32006L0117)

supervіsіon and control of shіpments of radіoactіve waste and spent fuel referred to іn Councіl Dіrectіve 
2006/117/Euratom (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 32008D0312)

quantіtіes of ores, source materіals and specіal fіssіle materіals from the Rules of the Chapter on Supplіes (OJ 
L-11 17/01/2006) (CELEX 32006R0066)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Lead Sheet Industry Association, (ELSIA)
Європейська Асоціація промисловості листового 
свинцю 
Bravington House,
2 Bravingtons Walk,
London, N1 9AF
United Kingdom
+ 44 (0)20 7833 8090
+ 44 (0)20 7833 1611
www.elsia.org.uk

European Lead Oxide Association (ELOA)
Європейська Асоціація оксиду свинцю
Avenue E. van Nieuwenhuyse, 4 box 1
1160 Brussels 
Belgium
+ 32 2 676 72 11 
+ 32 2 676 73 00
www.cefic.org

 European Association of Metals (EUROMETAUX)
Європейська Асоціація металів
Avenue de Broqueville 12
1150 Brussels, 
Belgium
+32 2 775 63 11
+32 2 779 05 23
www.eurometaux.org

European Powder Metallurgy Association (EPMA)
Європейська Асоціація порошкової металургії
Talbot House, 2nd Floor
Market Street Shrewsbury SY1 1LG United Kingdom
+44 (0)1743 248899
+44 (0)1743 362968
www.epma.com

European Metal Packaging  (EMPAC)
Європейська Асоціація металевої упаковки
Square de Meeûs 40
1000 Brussels
Belgium
+32 2 535 76 51
www.empac.eu

European Foundry Association (CAEF)
Європейська Асоціація ливарників
Postbox 10 19 61 
40010 Dusseldorf 
Germany
+49 211 6871 217
+49 211 6871 205
www.caef.org

Voice of European Steel, Tubes and Metal 
Distribution (EUROMETAL)
Європейське посередництво сталі, труб і металу 
202b, rue de Hamm L-1713
Luxembourg
+352  26 25 90 26
+352  26 45 92 05 
www.eurometal.net
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ANGA CABLE (раз на 2 роки)
Кабель
Exhibition Centre Cologne
Cologne 
Germany
www.angacable.com 

EURO PM (раз на рік)
Порошкова металургія 
Reims Champagne Congrès
Reims 
France
www.europm2015.com

INTERALPIN (раз на 2 роки)
Кабель залізничної галузі
Exhibition Center Innsbruck
Innsbruck 
Austria
www.interalpin.at

KATOWICE (раз на 2 роки)
Гірничодобувна промисловість, електроенергетика 
та металургія
Katowice International Fair
Katowice 
Poland
www.ptg.info.pl

LAMIERA (раз на 2 роки)
Машини, заводи, верстати для обробки труб, 
листів, перерізів проводів і металоконструкцій, 
штампів, зварювання, термічної обробки, обробки 
та оздоблення поверхні
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.lamiera.net

MACHTECH & METAL BULGARIA (раз на рік)
Металургія, ливарне  виробництво і інструменти
Inter Expo Center
Sofia
Bulgaria
www.iec.bg

PIPE TECH WORLD SUMMIT (раз на рік)
Технології трубопроводу
Intercontinental – Budapest
Budapest
Hungary
www.wtgevents.com

RO-KA-TECH (раз на 2 роки)
Труби і каналізаційних технології
Messe Kassel
Kassel 
Germany
www.vdrk.de

TUBE (раз на 2 роки)
Труби
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.tube.de

WIRE (раз на 2 роки)
Дріт та кабель 
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.wire.de
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Група 79.  
ЦИНК І ВИРОБИ З НЬОГО

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
79.01 Цинк необроблений

79.02 Вiдходи та брухт цинкові

79.03 Пил, порошки та луска цинкові

79.04 Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинкові

79.05 Листи, пластини, стрiчки та фольга цинкові

[79.06]

79.07 Інші вироби цинкові
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС цинку і виробів з нього  за період 2012-2014 років склав 
€0,13 млн, зменшувався в середньому на -23% на рік.  Для ЄС це становило 0,02% від середньоарифметичного 
обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 79 за згаданий період, що склало €762 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 79 (€ млн)

Частка Групи 79 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 79 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 79 (%)

7901  ЦИНК НЕОБРОБЛЕНИЙ
7907  ІНШІ ВИРОБИ ЦИНКОВІ
7902  ВIДХОДИ ТА БРУХТ ЦИНКОВІ
7904  ПРУТКИ, БРУСКИ, ПРОФIЛI ТА ДРIТ ЦИНКОВІ
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CHAPTER 79: ZINC AND ARTICLES THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of zinc and articles thereof between 2012 and 2014 amounted to €0,13mn, 
growing by an average of  ‐23% per annum over the period. This represents 0,02% of the EU’s €762mn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 79 (€ mn) Share of Chapter 79 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 79 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 79 (%) 

   
7 0  UNWROUGHT ZINC : 
7 07 ARTICLES OF ZINC, N.E.S. 
7 0  ZINC WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES FROM ZINC PRODUCTION 'HEADING 2620', INGOTS AND OTHER SIMILAR UNWROUGHT SHAPES, OF 
REMELTED WASTE AND SCRAP, OF ZINC 'HEADING 7901' AND WASTE AND SCRAP OF PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES AND ELECTRIC ACCUMULATORS) 
7 0  ZINC BARS, RODS, PROFILES AND WIRE, N.E.S. 
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SLOVAKIA
32,08%

GERMANY
12,58%

FINLAND
3,18%

ROMANIA
0,62%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 5 видів продукції Групи 79  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

790111 Цинк необроблений, з масовою часткою 99,99 % або 
бiльше цинку

65 642 50,33%

790120 Сплави цинкові 41 848 32,08%

790700 Інші вироби цинкові 15 431 11,83%
790200 Вiдходи та брухт цинкові 6 942 5,32%

790400 Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинкові 566 0,43%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 79 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

790111 Цинк необроблений, з масовою часткою 99,99 % або бiльше цин-
ку

2,5% 0 0%

790120 Сплави цинкові 2,5% 0 0%
790200 Вiдходи та брухт цинкові Вільна 0 0%
790400 Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинкові 5% 0 0%
790700 Інші вироби цинкові

7907 00 10 - Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, коліна, 
втулки)

5% 0 0%

7907 00 90 - Інші 5% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво  з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і  у якому ціна усіх ма-
теріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 79. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять з 
певної країни 

7901 Необроблений цинк Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів 
даного товару. Проте не можна використовувати відходи й брухт за-
головка 7902 

7902 Відходи цинку та цинковий 
брухт 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів да-
ного товару 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 79 : Цинк і вироби 
з нього, при експорті в Європейський Союз.76

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів

3. Пакування

4. Технічні стандарти для автомобілів

5. Технічні стандарти для обладнання, що працює під тиском

.

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.

76  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).
Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 
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the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
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Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

3. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:
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Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)
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4. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)

5. Технічні нормативи єс для обладнання, що працює під тиском
Для розміщення на ринку ЄС, обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні задовольняти обов’язкові 
вимоги безпеки, викладені в директиві: Dіrectіve 97/23/EEC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-181 
09/07/1997) (CELEX 31997L0023). Директива стосується дизайну, виробництва та оцінювання відповідності об-
ладнання та агрегатів, що працюють під максимально припустимим тиском понад 0,5 бара.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, як визначено у статті 3 Директиви – Dіrectіve 97/23/EEC of the 
European Parlіament and of the Councіl – повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І до директи-
ви. Ці вимоги пов’язані з проектуванням, виготовленням, матеріалами, тестуванням, маркуванням, етикетуванням та 
інструкціями.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють задовольнити обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандар-
тизації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Ці стандарти публікуються 
в Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як національні 
стандарти з ідентичними характеристиками.

Оцінювання відповідності

Обладнання, що працює під тиском, класифікують за рівнем ризику (Додаток ІІ до директиви). Обладнання, що 
працює під тиском, віднесене до категорій з І до ІV, повинно пройти належні процедури оцінювання відповід-
ності (їх називають «модулями») для підтвердження того, що продукція задовольняє вимогам директиви.

Маркування знаком «CE»

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні бут марковані знаком «СЕ» до розміщення на ринку. 
Він символізує відповідність обладнання до обов’язкових вимог директиви. Знак має бути прикріплений до кож-
ної одиниці обладнання або агрегату, що працюють під тиском, у такий спосіб, що він був видимий, легко чита-
бельний і незмивний, і повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером уповноваженого органу, задія-
ного на етапі контролю за виробництвом.

Законодавство

laws of the Member States concernіng pressure equіpment (OJ L-181 09/07/1997) (CELEX 31997L0023)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Association of Metals (Eurometaux)
Європейська Асоціація металів
Avenue d Broqueville 12
1150 Brussels
Belgium
+32 2 775 63 11
+32 2 779 05 23
www.eurometaux.org

European Powder Metallurgy Association (EPMA)
Європейська Асоціація порошкової металургії
Talbot House, 2nd Floor
Market Street Shrewsbury SY1 1LG
United Kingdom
+44 (0)1743 248899
+44 (0)1743 362968
www.epma.com

European Foundry Association (CAEF)
Європейська Асоціація ливарників
Postbox 10 19 61 
40010 Dusseldorf 
Germany
+49 211 6871 217
+49 211 6871 205
www.caef.org

European Metal Packaging  (EMPAC)
Європейська Асоціація металевої упаковки
Square de Meeûs 40
1000 Brussels
Belgium
+32 2 535 76 51
www.empac.eu

International Zinc Association (IZA)
Міжнародна Асоціація цинку
Avenue de Tervueren 168/Box 4
B-1150, Belgium
Belgium
+32 2 776 00 70
www.zinc.org

Voice of European Steel, Tubes and Metal 
Distribution (EUROMETAL)
Європейське посередництво сталі, труб і металу 
202b, rue de Hamm L-1713
Luxembourg
+352  26 25 90 26
+352  26 45 92 05 
www.eurometal.net
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

JSI (раз на 2 роки)
Сталеливарна промисловість
Maison de la Chimie
Paris
France
www.maisondelachimie.com 

LAMIERA (раз на 2 роки)
Машини, заводи, верстати для обробки труб, 
листів, 
перерізів проводів і металоконструкцій, штампів, 
зварювання, 
термічної обробки, обробки та оздоблення поверхні
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.lamiera.net

MACHTECH & METAL BULGARIA (раз на рік)
Металургія, ливарне  виробництво і інструменти
Inter Expo Center
Sofia
Bulgaria
www.iec.bg

PIPE TECH WORLD SUMMIT (раз на рік)
Технології трубопроводу
Intercontinental – Budapest
Budapest
Hungary
www.wtgevents.com

RO-KA-TECH (раз на 2 роки)
Труби і каналізаційних технології
Messe Kassel
Kassel 
Germany
www.vdrk.de

SASO (раз на рік)
Будівництво, дерево і металообробна 
промисловість, 
інструмент і обладнання, енергетика, 
Електротехніка, телекомунікації 
Sajam Split Fairground
Split
Croatia
www.sajamsplit.hr

TOLEXPO (раз на 2 роки)
Листовий  метал, котушки, труби та профілі
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.tolexpo.com

TUBE (раз на 2 роки)
Труби
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.tube.de
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Група 80.  
ОЛОВО І ВИРОБИ З НЬОГО

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
80.01 Олово необроблене

80.02 Вiдходи та брухт олов’яні

80.03 Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов’яні

[80.04]

[80.05]

[80.06]

80.07 Інші вироби олов’яні
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС  олова і виробів з нього за період 2012-2014 років склав 
€0,03 млн, зростаючи в середньому на 81,3% на рік.  Для ЄС це становило 0,003% від середньоарифметичного 
обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 80 за згаданий період, що склало €831 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 80 (€ млн)

Частка Групи 80 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 80 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 80 (%)

8003   ПРУТКИ, БРУСКИ, ПРОФIЛI ТА ДРIТ ОЛОВ’ЯНІ
8001   ОЛОВО НЕОБРОБЛЕНЕ
8007   ІНШІ ВИРОБИ ОЛОВ’ЯНІ
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CHAPTER 80: TIN  AND  ARTICLES THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of tin and articles thereof between 2012 and 2014 amounted to €0,03mn, 
growing by an average of  81,3% per annum over the period. This represents 0,003% of the EU’s €831mn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 80 (€ mn) Share of Chapter 80 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 80 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 80 (%) 

   
00 TIN BARS, RODS, PROFILES AND WIRE, N.E.S. 
00  UNWROUGHT TIN 
007 ARTICLES OF TIN, N.E.S. 
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ПРУТКИ…
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ВИРОБИ…

0,21%
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0,62%

УГОРЩИНА
87,02%

БОЛГАРІЯ
5,92%

СЛОВАЧЧИНА
2,54%

ЛАТВІЯ
2,08%

ПОЛЬЩА
1,84%
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CHAPTER 80: TIN  AND  ARTICLES THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of tin and articles thereof between 2012 and 2014 amounted to €0,03mn, 
growing by an average of  81,3% per annum over the period. This represents 0,003% of the EU’s €831mn average 
worldwide imports of these products over this period. 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 3 види продукції Групи 80  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код виду про-
дукції

Опис Середньоарифметичний 
обсяг експорту (€)

% від загального обсягу 
експорту Групи

800300 Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов’яні 23 700 93,87%

800120 Сплави олов’яні 1 493 5,92%

800700 Інші вироби олов’яні 53 0,21%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 80 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

800120 Сплави олов’яні Вільна 0 0%
800300 Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов’яні Вільна 0 0%
8007 00 Інші вироби олов’яні

8007 00 10 - Листи, пластини та стрiчки завтовшки більш як 0,2 мм Вільна 0 0%
8007 00 30 - Фольга (тиснена або ні, без основи або на паперові, картонній, 

пластмасовій або подібній основі), завтовшки (за винятком осно-
ви) не більш як 0,2 мм; порошки та луска 

Вільна 0 0%

8007 00 50 - Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, коліна, втул-
ки)

Вільна 0 0%

8007 00 90 - Інші Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, і  у якому ціна усіх ма-
теріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 80. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матері-
алів іншого походження, які набувають статусу товарів, що 
походять з певної країни 

8001 Необроблене олово Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів 
даного товару. Проте не можна використовувати відходи й брухт 
заголовка 8002 

8002 і 8007 Олов’яні відходи та брухт; інші 
вироби з олова 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів 
даного товару 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 80 : Олово і виро-
би з нього, при експорті в Європейський Союз.77

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів

3. Технічні стандарти для автомобілів

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).

77  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 
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the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)

1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
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Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

3. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

DELIVERING THE FUTURE OF TIN (ITRI)
Світова організація виробників олова і 
металургійних підприємств
Unit 3, Curo Park
Frogmore, St. Albans
Hertfordshire AL2 2DD
United Kingdom
+44 (0) 1727 875 544
www.itri.co.uk

European Association of Metals (Eurometaux)
Європейська Асоціація металів
Avenue de Broqueville 12
1150 Brussels, Belgium
+32 2 775 63 11
+32 2 779 05 23
www.eurometaux.org

European Powder Metallurgy Association (EPMA)
Європейська Асоціація порошкової металургії
Talbot House, 2nd Floor
Market Street Shrewsbury SY1 1LG
United Kingdom
+44 (0)1743 248899
+44 (0)1743 362968
www.epma.com

European Foundry Association (CAEF)
Європейська Асоціація ливарників
Postbox 10 19 61 
40010 Dusseldorf 
Germany
+49 211 6871 217
+49 211 6871 205
www.caef.org

European Metal Packaging  (EMPAC)
Європейська Асоціація металевої упаковки
Square de Meeûs 40
1000 Brussels
Belgium
+32 2 535 76 51
www.empac.eu

Voice of European Steel, Tubes and Metal 
Distribution (EUROMETAL)
Європейське посередництво сталі, труб і металу 
202b, rue de Hamm L-1713
Luxembourg
+352  26 25 90 26
+352  26 45 92 05 
www.eurometal.net
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

LAMIERA (раз на 2 роки)
Машини, заводи, верстати для обробки труб, 
листів, перерізів проводів і металоконструкцій, 
штампів, зварювання, термічної обробки, 
обробки та оздоблення поверхні
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.lamiera.net

MACHTECH & METAL BULGARIA (раз на рік)
Металургія, ливарне  виробництво і інструменти
Inter Expo Center
Sofia
Bulgaria
www.iec.bg

PIPE TECH WORLD SUMMIT (раз на рік)
Технології трубопроводу
Intercontinental – Budapest
Budapest
Hungary
www.wtgevents.com

RO-KA-TECH (раз на 2 роки)
Труби і каналізаційних технології
Messe Kassel
Kassel 
Germany
www.vdrk.de

TUBE (раз на 2 роки)
Труби
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.tube.de

SASO (раз на рік)
Будівництво, дерево і металообробна 
промисловість, інструмент і обладнання, 
енергетика, 
Електротехніка, телекомунікації 
Sajam Split Fairground
Split
Croatia
www.sajamsplit.hr



1482 МАКРОПЕДІЯ

Група 81.  
ІНШІ НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ; МЕТАЛОКЕРАМІКА; 
ВИРОБИ З НИХ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
81.01 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт

81.02 Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт

81.03 Тантал i вироби з танталу, включаючи вiдходи та брухт

81.04 Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт

81.05 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаю-
чи вiдходи та брухт

81.06 Вiсмут i вироби з вiсмуту, включаючи вiдходи та брухт

81.07 Кадмiй i вироби з кадмiю, включаючи вiдходи та брухт

81.08 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт

81.09 Цирконiй i вироби з цирконiю, включаючи вiдходи та брухт

81.10 Сурма та вироби із сурми, включаючи вiдходи та брухт

81.11 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також ви-
роби з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт

81.12 Марганець та вироби з марганцю, включаючи вiдходи та брухт

81.13 Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС інших недорогоцінних металів; металокераміки; виро-
бів з них за період 2012-2014 років склав €22,6 млн, зростаючи в середньому на 2% на рік.  Для ЄС це станови-
ло 0,75% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 81 за згаданий період, що 
склало €3 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 81 (€ млн)

Частка Групи 81 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 81 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 81 (%)

8108  ТИТАН I ВИРОБИ З ТИТАНУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВIДХОДИ ТА БРУХТ
8112  МАРГАНЕЦЬ ТА ВИРОБИ З МАРГАНЦЮ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВIДХОДИ ТА БРУХТ
8101  ВОЛЬФРАМ I ВИРОБИ З ВОЛЬФРАМУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВIДХОДИ ТА БРУХТ
8111  БЕРИЛIЙ, ХРОМ, ГЕРМАНIЙ, ВАНАДIЙ, ГАЛIЙ, ГАФНIЙ (КЕЛЬТIЙ), IНДIЙ, НIОБIЙ (КОЛУМБIЙ), РЕНIЙ I ТАЛIЙ, А ТА-

КОЖ ВИРОБИ З ЦИХ МЕТАЛIВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВIДХОДИ ТА БРУХТ
8105  ШТЕЙНИ КОБАЛЬТОВI ТА IНШI ПРОМIЖНI ПРОДУКТИ МЕТАЛУРГIЇ КОБАЛЬТУ; КОБАЛЬТ I ВИРОБИ З КОБАЛЬТУ, 

ВКЛЮЧАЮЧИ ВIДХОДИ ТА БРУХТ
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CHAPTER 81: OTHER BASE METALS; CERMETS; ARTICLES   
THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of other base metals; cermets; articles   thereof between 2012 and 2014 amounted 
to €22,6mn, growing by an average of  2% per annum over the period. This represents 0,75% of the EU’s €3bn 
average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 81 (€ mn) Share of Chapter 81 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 
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0 TITANIUM AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.; TITANIUM WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING TITANIUM) 
 BERYLLIUM, CHROMIUM, GERMANIUM, VANADIUM, GALLIUM, HAFNIUM "CELTIUM", INDIUM, NIOBIUM "COLUMBIUM", RHENIUM AND THALLIUM, AND 

ARTICLES OF THESE METALS, N.E.S.; WASTE AND SCRAP OF THESE METALS (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING THESE METALS) 
0  TUNGSTEN "WOLFRAM" AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.; TUNGSTEN WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING TUNGSTEN) 

 MANGANESE AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.; MANGANESE WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING MANGANESE) 
05 COBALT MATTES AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF COBALT METALLURGY; COBALT AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.; COBALT WASTE AND SCRAP (EXCL. 

ASH AND RESIDUES CONTAINING COBALT) 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 81 

 Ukraine exports 18 products of Chapter 81 at a 6 digit customs code. The following top 10 products represent 99,9% 
of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

810820  UNWROUGHT TITANIUM; TITANIUM POWDERS  18 636 066  82,3% 

810890  ARTICLES OF TITANIUM, N.E.S.  2 606 513  11,5% 

811292  UNWROUGHT HAFNIUM  CELTIUM , NIOBIUM  COLUMBIUM , RHENIUM, 
GALLIUM, INDIUM, VANADIUM AND GERMANIUM; POWDERS AND WASTE 
AND SCRAP OF THESE METALS (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING 
THESE METALS) 

519 191  2,3% 

811299  ARTICLES OF HAFNIUM  CELTIUM , NIOBIUM  COLUMBIUM , RHENIUM, 
GALLIUM, INDIUM, VANADIUM AND GERMANIUM, N.E.S. 

385 603  1,7% 

811219  ARTICLES OF BERYLLIUM, N.E.S.  129 265  0,6% 

810197  TUNGSTEN WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING 
TUNGSTEN) 

126 823  0,6% 

811100  MANGANESE AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.; MANGANESE WASTE AND 
SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING MANGANESE) 

124 465  0,5% 

810830  TITANIUM WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING 
TITANIUM) 

51 749  0,2% 

810296  MOLYBDENUM WIRE  14 447  0,1% 

810530  COBALT WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING 
COBALT) 

14 083  0,1% 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 18 видів продукції Групи 81  (на рівні 6 знаків), що склало  99,9% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

810820 Титан необроблений; порошки 18 636 066 82,3%

810890 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт , іншi 2 606 513 11,5%

811292 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), 
iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих 
металiв, включаючи вiдходи та брухт, необробленi; вiдходи 
та брухт; порошки

519 191 2,3%

811299 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), 
iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих 
металiв, включаючи вiдходи та брухт, інші

385 603 1,7%

811219 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), 
iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих 
металiв, включаючи вiдходи та брухт, інші

129 265 0,6%

810197 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та 
брухт

126 823 0,6%

811100 Марганець та вироби з марганцю, включаючи вiдходи та 
брухт

124 465 0,5%

810830 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт 51 749 0,2%
810296 Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт 

, дрiт
14 447 0,1%

810530 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї 
кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи 
та брухт

14 083 0,1%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 81 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

810197 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт Вільна 0 0%

810296 Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт , дрiт 6,1% 3 4%
810530 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобаль-

ту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт 
Вільна 0 0%

810820 Титан необроблений; порошки 5% 5 4%

810830 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт 5% 3 3%

810890 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт , іншi
8108 90 30 -- Прутки, бруски, профiлi та дрiт 7% 3 4,7%
8108 90 50 -- Пластини, листи, стрiчки та фольга 7% 3 4,7%
8108 90 60 -- Труби і трубки 7% 3 4,7%
8108 90 90 -- Іншi 7% 3 4,7%

811100 Марганець та вироби з марганцю, включаючи вiдходи та брухт
8111 00 11 -- Марганець необроблений; порошки Вільна 0 0%
8111 00 19 -- Вiдходи та брухт Вільна 0 0%
8111 00 90 - Іншi 5% 0 0%

811219 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, 
нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих металiв, 
включаючи вiдходи та брухт, інші

3% 0 0%

811292 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також виро-
би з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт, необробленi; вiдходи та брухт; порошки

8112 92 10 --- Гафнiй (кельтiй) 3% 3 2%
8112 92 21 ---- Вiдходи та брухт Вільна 0 0%

8112 92 31 ----- Ніобій (колумбій); реній 3% 3 2%
8112 92 81 ----- Індій 2% 0 0%
8112 92 89 ----- Галій 1,5% 0 0%
8112 92 91 ----- Ванадій Вільна 0 0%
8112 92 95 ----- Германій 4,5% 3 3%

811299 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також виро-
би з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт, інші

8112 99 20 --- Гафнiй (кельтiй); германій 7% 3 4,7%
8112 99 30 --- Нiобiй (колумбiй); ренiй 9% 5 7,2%
8112 99 70 --- Галiй; iндiй; ванадій 3% 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів заголовку того ж заголовку, що і для вказаного товару, не пе-
ревищує 50 % ціни товару від виробника;

-  Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 81 : Інші недоро-
гоцінні метали; металокераміка; вироби з них, при експорті в Європейський Союз.78

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів

3. Технічні стандарти для автомобілів

4. Пакування

1. Ринкові вимоги до небезпечних хімікатів, пестицидів і біоцидів
Ринкування деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимоги законодавства ЄС, спрямовані на за-
безпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

Отож, до цих продуктів застосовні такі положення:

1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)

2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)
Ця вимога стосується до всіх хімікатів: не тільки тих, що використовують в промислових процесах, а й тих, що ми вжи-
ваємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.
Реєстрація: компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати 
заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації вклю-
чає подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. 
Коли йдеться про кількості десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ 
з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих 
процесів..
Оцінювання: процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібно дальше тесту-
вання, і оцінити відповідність до вимог наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно 
становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання речовин. Це може мати наслідком відповід-
но процедури дозволу чи обмеження.
Дозвіл: речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до 
біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що 
ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх викорис-
тання переважають ризики.
Обмеження: Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речо-
вини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ. Список до-
даткових джерел інформації про реєстрацію, оцінювання, дозвіл і обмеження хімічних речовин (REACH).

2. Класифікація, маркування  і пакування   речовин і сумішей
Відповідна постанова вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) 
ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктогра-
ми та інші позначення для маркування.
Класифікація: класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до постанови за рівнем і специфікою 
небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для 
водного середовища, і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І 
(тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).

78  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Маркування:  класифікована речовина або суміш повинна мати маркування, що включає такі елементи:

-
безпеку;

поверхні узгодженої етикетки, а мінімальна площа піктограми не може бути меншою за 1 см2 (Додаток V);

т.д.) і додаткову інформацію відповідно до визначеної категорії (Додаток ІІІ);

Маркувальні написи для небезпечних речовин або сумішей повинні бути написані офіційною мовою (мовами) держа-
ви-члена, де вони ринкуються, якщо в цій державі не передбачено інше.
Пакування: пакунки з небезпечними речовинами або сумішами повинні задовольняти такі вимоги:

3.  Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів
Засоби захисту рослин – це препарати, що складаються з активних елементів (хімічних речовин або мікроорганізмів, 
зокрема, вірусів), антидотів або синергістів, і призначені для однієї з таких цілей:

що головною причиною застосування цих продуктів вважаються гігієнічні міркування, а не захист рослин або 
рослинних продуктів;

У деяких випадках, обов’язкові запори від дітей і тактильні застереження.

Європейське хімічне агентство (ECHA) – центральний елемент у системі REACH. Агентство провадить і коорди-
нує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб забезпечити узгодже-
ність в регулюванні використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-136 29/05/2007) (CELEX 32006R1907) and the 
Corrіgenda (OJ L-136 29/05/2007) (OJ L-141 31/05/2008)

substances that were lawfully on the market before 1 June 2008 but whіch do not have phase-іn status (OJ 
C-317 12/12/2008)

Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals 
(REACH) (OJ C-130 09/06/2009) 

the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon 
of Chemіcals (REACH), by reason of the accessіon of Bulgarіa and Romanіa (OJ L-304  22/11/2007) (CELEX 
32007R1354)
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1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and 
Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-142 31/05/2008) (CELEX 32008R0440)

Chemіcals Agency pursuant to Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl on 
the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH) (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 
32008R0340)

(DEHP, DBP, BBP and DІBP) under Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl 
concernіng Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (OJ C-260 09/08/2014) (CELEX 
52014XC0809 (01))

2. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.
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Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

3. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.
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Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)

4. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:

Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.
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Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Association of Metals (Eurometaux)
Європейська Асоціація металів
Avenue de Broqueville 12
1150 Brussels, Belgium
+32 2 775 63 11
+32 2 779 05 23
www.eurometaux.org

European Powder Metallurgy Association (EPMA)
Європейська Асоціація порошкової металургії
Talbot House, 2nd Floor
Market Street Shrewsbury SY1 1LG
United Kingdom
+44 (0)1743 248899
+44 (0)1743 362968
www.epma.com

European Foundry Association (CAEF)
Європейська Асоціація ливарників
Postbox 10 19 61 
40010 Dusseldorf 
Germany
+49 211 6871 217
+49 211 6871 205
www.caef.org

European Metal Packaging  (EMPAC)
Європейська Асоціація металевої упаковки
Square de Meeûs 40
1000 Brussels
Belgium
+32 2 535 76 51
www.empac.eu

Voice of European Steel, Tubes and Metal 
Distribution (EUROMETAL)
Європейське посередництво сталі, труб і металу 
202b, rue de Hamm L-1713
Luxembourg
+352  26 25 90 26
+352  26 45 92 05 
www.eurometal.net
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

LAMIERA (раз на 2 роки)
Машини, заводи, верстати для обробки труб,
 листів, перерізів проводів і металоконструкцій, 
штампів, зварювання, термічної обробки, обробки
 та оздоблення поверхні
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.lamiera.net

MACHTECH & METAL BULGARIA (раз на рік)
Металургія, ливарне  виробництво і інструменти
Inter Expo Center
Sofia
Bulgaria
www.iec.bg

PIPE TECH WORLD SUMMIT (раз на рік)
Технології трубопроводу
Intercontinental – Budapest
Budapest
Hungary
www.wtgevents.com

RO-KA-TECH (раз на 2 роки)
Труби і каналізаційних технології
Messe Kassel
Kassel 
Germany
www.vdrk.de

TUBE (раз на 2 роки)
Труби
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.tube.de

SASO (раз на рік)
Будівництво, дерево і металообробна 
промисловість,
інструмент і обладнання, енергетика, 
електротехніка, телекомунікації 
Sajam Split Fairground
Split
Croatia
www.sajamsplit.hr
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Група 82.  
IНСТРУМЕНТИ, НОЖОВІ ВИРОБИ, ЛОЖКИ ТА ВИДЕЛКИ 
З НЕДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ; ЇХ ЧАСТИНИ  
З НЕДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

82.01
Iнструменти ручнi лопати штиковi та совковi, кирки, мотики, сапи, вила та граблi; сокири, сікачі та 
аналогiчнi iнструменти для рубання; секатори будь-якого типу; коси та серпи, ножi для рiзання сiна чи 
соломи, ножицi для пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та iншi ручнi iнструменти, використовувані у 
сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi

82.02 Пилки ручнi; полотна для будь-яких пилок (включаючи полотна для повздовжнього різання, для прорізу-
вання пазів та беззубчасті полотна)

82.03 Напилки, надфілі, рашпiлi, клiщi (включаючи гострозубці), плоскогубцi, щипцi, пiнцети, ножицi для 
рiзання металу, труборiзи, болторiзи, пробiйники та аналогiчнi ручнi iнструменти

82.04 Ключi гайковi ручнi та гайковерти (включаючи гайковi і динамометричнi ключi, але крім воротків); змiннi 
головки для гайкових ключiв з ручками або без них

82.05
Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи), в іншому місці не зазначені; лампи паяльнi; лещата, 
затискачi та аналогiчнi iнструменти, крiм приладдя або частин верстатiв; ковадла; горни переноснi; шлі-
фувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом

82.06 Iнструменти двох або бiльше назв товарних позицiй 8202 — 8205 у наборах для роздрiбної торгiвлi

82.07  
Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з механiчним приводом чи без нього або для верстатiв (напри-
клад для пресування, штампування, нарiзування рiзьби, свердлiння, розточування, прошивання, фрезе-
рування, токарного оброблення або загвинчування), включаючи фiльєри для волочiння або пресування 
металу, iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв

82.08  Ножi та різальні леза для машин або механiчних пристроїв

82.09  Пластини, бруски, наконечники та аналогiчнi вироби для iнструментiв, не встановленi на них, з 
металокерамiки

82.10 Пристрої ручнi механiчнi, масою 10 кг або менше для приготування, оброблення або подавання харчо-
вих продуктiв чи напоїв

82.11 Ножi з різальним лезом, зубчасті або незубчасті (включаючи ножі для обрізування дерев), крiм ножів то-
варної позицiї 8208, та леза для них

82.12  Бритви та леза до них (включаючи штабові заготівки для лез)

82.13  Ножицi звичайнi, кравецькi та аналогiчнi ножицi і леза для них

82.14 Іншi вироби ножовi (наприклад машинки для підстригання волосся, спецiальнi ножi для м’ясникiв, 
рiзаки, спеціальні кухоннi ножі та сiкачi, ножi для паперу); манiкюрнi або педикюрнi iнструменти та набо-
ри (включаючи пилочки для нiгтiв)

82.15 Ложки, виделки, ополоники, шумiвки, лопаточки для тортiв, спецiальнi ножi для риби, масла, щипчики 
для цукру та аналогiчнi посуд та прибори кухоннi або столовi
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС інструментів, ножових виробів, ложок та виделок з не-
дорогоцінних металів; їх частин  з недорогоцінних металів за період 2012-2014 років склав €1,73 млн, зменшу-
вався в середньому на -7,4% на рік.  Для ЄС це становило 0,03% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з 
усього світу) продукції Групи 82 за згаданий період, що склало €6,4 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 82 (€ млн)

Частка Групи 82 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 82 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 82 (%)

8207  IНСТРУМЕНТИ ЗМIННI ДЛЯ РУЧНИХ ЗНАРЯДЬ, З МЕХАНIЧНИМ ПРИВОДОМ ЧИ БЕЗ НЬОГО АБО ДЛЯ ВЕРСТАТIВ (НА-
ПРИКЛАД ДЛЯ ПРЕСУВАННЯ, ШТАМПУВАННЯ, НАРIЗУВАННЯ РIЗЬБИ, СВЕРДЛIННЯ, РОЗТОЧУВАННЯ, ПРОШИВАН-
НЯ, ФРЕЗЕРУВАННЯ, ТОКАРНОГО ОБРОБЛЕННЯ АБО ЗАГВИНЧУВАННЯ), ВКЛЮЧАЮЧИ ФIЛЬЄРИ ДЛЯ ВОЛОЧIННЯ 
АБО ПРЕСУВАННЯ МЕТАЛУ, IНСТРУМЕНТИ ДЛЯ БУРIННЯ СКЕЛЬНИХ ПОРIД АБО ҐРУНТIВ

8205  IНСТРУМЕНТИ РУЧНI (ВКЛЮЧАЮЧИ АЛМАЗНI СКЛОРIЗИ), В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ; ЛАМПИ ПАЯЛЬНI; ЛЕ-
ЩАТА, ЗАТИСКАЧI ТА АНАЛОГIЧНI IНСТРУМЕНТИ, КРIМ ПРИЛАДДЯ АБО ЧАСТИН ВЕРСТАТIВ; КОВАДЛА; ГОРНИ 
ПЕРЕНОСНI; ШЛІФУВАЛЬНІ КРУГИ З ОПОРНИМИ РАМАМИ, РУЧНИМ АБО НОЖНИМ ПРИВОДОМ

8208   НОЖI ТА РІЗАЛЬНІ ЛЕЗА ДЛЯ МАШИН АБО МЕХАНIЧНИХ ПРИСТРОЇВ
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CHAPTER 82: TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND 
FORKS, OF BASE METAL; PARTS THEREOF OF BASE METAL 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of 
base metal between 2012 and 2014 amounted to €1,73mn, growing by an average of  ‐7,4% per annum over the 
period. This represents 0,03% of the EU’s €6,4bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 82 (€ mn) Share of Chapter 82 in Ukraine’s Exports to EU (%) 
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8201  IНСТРУМЕНТИ РУЧНI ЛОПАТИ ШТИКОВI ТА СОВКОВI, КИРКИ, МОТИКИ, САПИ, ВИЛА ТА ГРАБЛI; СОКИРИ, СІКАЧІ 
ТА АНАЛОГIЧНI IНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РУБАННЯ; СЕКАТОРИ БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ; КОСИ ТА СЕРПИ, НОЖI ДЛЯ РIЗАННЯ 
СIНА ЧИ СОЛОМИ, НОЖИЦI ДЛЯ ПIДРIЗАННЯ ЖИВОПЛОТУ, НОЖИЦI САДОВI ТА IНШI РУЧНI IНСТРУМЕНТИ, ВИКО-
РИСТОВУВАНІ У СIЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВI, САДIВНИЦТВI АБО ЛIСОВОМУ ГОСПОДАРСТВI

8210  ПРИСТРОЇ РУЧНI МЕХАНIЧНI, МАСОЮ 10 КГ АБО МЕНШЕ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ АБО ПОДАВАННЯ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ЧИ НАПОЇВ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 61 вид продукції Групи 82  (на рівні 6 знаків), що склало  68,6% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

820559 Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи), в іншо-
му місці не зазначені; лампи паяльнi; лещата, затискачi та 
аналогiчнi iнструменти, крiм приладдя або частин верстатiв; 
ковадла; горни переноснi; шліфувальні круги з опорними 
рамами, ручним або ножним приводом, іншi

222 087 12,79%

820719 Інструмент для бурiння скельних порiд або ґрунтів: Іншi, 
включаючи частини

165 156 9,51%

821000 Пристрої ручнi механiчнi, масою 10 кг або менше для при-
готування, оброблення або подавання харчових продуктiв 
чи напоїв

136 751 7,88%

820110 Лопати штиковi та совковi 125 211 7,21%
820790 Іншi iнструменти змiннi 111 124 6,40%
820770 Інструменти для фрезерування 107 474 6,19%
820890 Ножi та різальні леза для машин або механiчних пристроїв, 

іншi
91 694 5,28%

820730 Інструменти для пресування, штампування або вирубування 84 655 4,88%
820840 Ножi та різальні леза для машин або механiчних пристроїв 

для машин, використовуваних у сiльському господарствi, 
садiвництвi або лiсовому господарствi

77 084 4,44%

820780  Інструменти для токарного оброблення 69 730 4,02%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 82 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

820110 Лопати штиковi та совковi 1,7% 0 0%
820559 Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи), в іншому місці не зазначені; лампи паяльнi; лещата, 

затискачi та аналогiчнi iнструменти, крiм приладдя або частин верстатiв; ковадла; горни переноснi; шліфу-
вальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом, іншi

8205 59 10 --- Інструменти для каменярів, формувальникiв, цементувальникiв, 
штукатурiв, бетонників i малярiв

3,7% 0 0%

8205 59 30 --- Інструменти (патронного типу) для клепання, забивання 
дюбелiв тощо

2,7% 0 0%

8205 59 90 --- Інші 2,7% 0 0%
820719 Інструмент для бурiння скельних порiд або ґрунтів: Іншi, включаючи частини

8207 19 10 --- З робочою частиною з природного або штучного алмазу 2,7% 0 0%
8207 19 90 --- Іншi 2,7% 0 0%

820730  Інструменти для пресування, штампування або вирубування
8207 30 10 -- Для оброблення металів 2,7% 0 0%
8207 30 90 -- Іншi 2,7% 0 0%

820770  Інструменти для фрезерування
8207 70 10 --- З металокерамiки 2,7% 0 0%
8207 70 31 ---- Фрези хвостовi 2,7% 0 0%
8207 70 35 ---- Фрези черв’ячнi 2,7% 0 0%
8207 70 38 ---- Іншi 2,7% 0 0%
8207 70 90 -- Іншi 2,7% 0 0%

820780  Інструменти для токарного оброблення
8207 80 11 --- З металокерамiки 2,7% 0 0%
8207 80 19 --- З iнших матерiалiв 2,7% 0 0%
8207 80 90 -- Іншi 2,7% 0 0%

820790 Іншi iнструменти змiннi
8207 90 10 -- З робочою частиною з природного або штучного алмазу 2,7% 0 0%
8207 90 30 --- Змінні насадки для викруток 2,7% 0 0%
8207 90 50 --- Інструменти зубонарізні 2,7% 0 0%
8207 90 71 ----- Для оброблення металiв 2,7% 0 0%
8207 90 78 ----- Іншi 2,7% 0 0%
8207 90 91 ----- Для оброблення металiв 2,7% 0 0%
8207 90 99 ----- Іншi 2,7% 0 0%

820840 Ножi та різальні леза для машин або механiчних пристроїв для ма-
шин, використовуваних у сiльському господарствi, садiвництвi або 
лiсовому господарствi

1,7% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

820890 Ножi та різальні леза для машин або механiчних пристроїв, іншi 1,7% 0 0%
821000 Пристрої ручнi механiчнi, масою 10 кг або менше для приготуван-

ня, оброблення або подавання харчових продуктiв чи напоїв
2,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 82. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для мате-
ріалів іншого походження, які набувають статусу товарів, 
що походять з певної країни 

8207 Iнструменти змінні для ручних 
знарядь, з механічним при-
водом чи без нього або для 
верстатів (наприклад, для пресу-
вання, штампування, нарізання 
різьблення, свердління, роз-
точування, прошивання, фрезе-
рування, токарного оброблення 
або загвинчування), включаючи 
філь’єри для волочіння або пре-
сування металу, інструменти 
для буріння скельних порід або 
ґрунтів 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного 
товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від 
виробника 

8208 Ножі та різальні леза для машин 
або механічних пристроїв 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного 
товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від 
виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 82 : Інструменти, 
ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини  з недорогоцінних металів, при експор-
ті в Європейський Союз.79

1. Загальна безпечність продукції

2. Контроль за безпечністю виробів, які контактують з харчовими продуктами

1. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

79  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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 2. Контроль за безпечністю виробів, які контактують з харчовими продуктами
Виведення на ринок ЄС матеріалів і виробів, призначених для прямого чи непрямого контакту з харчовими про-
дуктами, підлягає виконанню вимог, сформульованих у законодавстві ЄС, з метою забезпечити високий рівень 
захисту здоров’я людей та інтереси споживачів. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Ця продукція (наприклад, пакувальні матеріали, столові прилади, посуд, машини для обробки, контейнери тощо.) 
повинна вироблятися так, щоб вона не передавала свої компоненти харчовим продуктам у кількостях, які могли б 
загрожувати здоров’ю людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршувати смак і запах харчових 
продуктів. Етикетка на таких товарах повинна містити текст: «для харчових продуктів» або символічне зображення 
склянки та виделки. Особливі передумови застосовуються до реалізації на ринку ЄС пластикових матеріалів і виробів, 
призначених контактувати з харчовими продуктами:

-
тами, повинні вироблятися тільки з допомогою процесів, дозволених ЄК після того, як Європейське управління з 
безпеки харчових продуктів (EFSA) оцінить безпечність відповідно до постанови: Commіssіon Regulatіon (EC) No 
282/2008 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 32008R0282). Процес переробки має також управлятися з допомогою сис-
теми гарантування якості (qualіty assurance system, QAS), яка повинна задовольняти вимоги, викладені в Додатку 
до постанови: Commіssіon Regulatіon (EC) No 2023/2006.

-
вин, наведений в постанові: Commіssіon Regulatіon (EU) No 10/ 2011 (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010).

Крім того, відповідно до цієї постанови, з 1 червня 2011 року, ринкування та імпортування в ЄС пластикових матеріа-
лів і виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, які містять бісфенол А (BPA), тимчасово заборонено.

Специфічна інформація про речовини, які використовуються в матеріалах та виробах, призначених для контак-
ту з харчовими продуктами, доступна в базі даних ЄС: EU Food Contact Materіals Database

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/EEC (O 
J L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-135 30/05/2009)(CELEX 32009R0450)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 31984  
L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 32 
008R0282)

wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

procedures for the іmport of polyamіde and melamіne plastіc kіtchenware orіgіnatіng іn or consіgned from 
the People’s Republіc of Chіna and Hong Kong Specіal Admіnіstratіve Regіon, Chіna (OJ L-77 23/03/2011)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Association of the Machine Tool 
Industries (CECIMO)
Європейська Асоціація верстатобудівної 
промисловості
Avenue Louise 66
B - 1050 Brussels
Belgium
+32-2-502.70.90
www.cecimo.eu 

European Garden Machinery industry Federation 
(EGMF)
Європейська Федерація промисловості садової 
техніки
Diamant Building
80 Boulevard A Reyers
1030 Brussels
Belgium
+32 2 706 82 37
+32 2 706 82 50

European Federation of Catering Equipment 
Manufacturers (EFCEM) 
Європейська Федерація виробників обладнання для 
кейтерінгу
Confindustria CECED Italia
Via Matteo Bandello, 5
20123 MILANO
+39 02 43518826
www.efcem.info

European Metal Packaging  (EMPAC)
Європейська Асоціація металевої упаковки
Square de Meeûs 40
1000 Brussels
Belgium
+32 2 535 76 51
www.empac.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

BIAM (раз на 2 роки)
Верстати та інструмент
Zagreb Fair
Zagreb
Croatia
www.zv.hr

BWS (раз на 2 роки)
Інструменти, кріплення і систем безпеки
Messezentrum Salzburg (Salzburg Exhibition Centre)
Salzburg
Austria
www.messezentrum-salzburg.at

DREMA SILESIA (раз на рік)
Деревообробні верстати та інструменти
Katowice International Fair
Katowice
Poland
www.mtk.katowice.pl

DREMA  (раз на рік)
Деревообробні верстати та інструменти
Poznan Congress Center
Poznan
Poland
www.pcc.mtp.pl

EMO MILANO (раз на 6 роки)
Світ верстатів
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.emo-milano.com

EUROTOOL (раз на рік)
Верстати, інструменти та обладнання для 
обробки матеріалів
Expo Krakow
Kracow 
Poland
www.targi.krakow.pl

EUROBOIS (раз на 2 роки)
Вантажно-розвантажувальні роботи, 
Деревообробка: обладнання і інструменти
Eurexpo
Chassieu Cedex
France
www.eurexpo.com

EXPOJARDIM (раз на рік)
Рослини, квіти, басейни, обладнання та садово-
городній інвентар
Batalha Centro de Exposições
Batalha 
Portugal
www.exposalao.pt

FINNTEC (раз на рік)
Верстати, інструменти та обладнання, 
зварювальні апарати та аксесуари
Helsinki Fair Centre
Helsinki
Finland
www.messukeskus.com

FOR GARDEN (раз на рік)
Садова архітектура, садові меблі та інструменти
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.for-garden.cz

INTERTOOL AUSTRIA (раз на 2 роки)
Матеріали , обладнання і інструменти, технології 
таі автоматизація виробництва
Messezentrum Wien (Vienna Exhibition Centre)
Vienna 
Austria 
www.intertool.at

LAS-EXPO (раз на рік)
Лісове господарство, інструменти та обладнання 
для посадки, транспортування і переробки 
деревини, захисту лісу від шкідників
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

MACCHINE & UTENSILI (раз на рік)
Машини та інструменти
Fiere di Parma Fairgrounds
Baganzola - Parma
Italy
www.fiereparma.it

MACHTECH & METAL BULGARIA (раз на рік)
Металургія, ливарне  виробництво і інструменти
Inter Expo Center
Sofia
Bulgaria
www.iec.bg
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MEDWOOD MEDWOOD (раз на 2 роки)
Інструменти, меблеві матеріали, столярні 
верстати, оздоблювальні матеріали
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Athens 
Greece
www.medwood.gr

MITT KÖK - STOCKHOLM (раз на рік)
Їжа, напої та кухонне обладнання
Stockholm International Fairs
Stockholm 
Sweden
www.stockholm.mittkokmassan.se

MITT KÖK - GÖTEBORG (раз на рік)
Їжа, напої та кухонне обладнання 
Svenska Mässan - Swedish Exhibition & Congress 
Centre
Gothenburg 
Sweden
www.goteborg.mittkokmassan.se

OGRÓD I TY (раз на рік)
Садова техніка, інвентар, садові меблі, альтанки, 
дерева, чагарники, декоративні рослини, насіння, 
засоби захисту рослин і добрива...
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.agriest.it

TOOLEX (раз на рік)
Машини та інструменти
Expo Silesia Exhibition Centre
Sosnowiec
Poland
www.exposilesia.pl
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Група 83.  
ІНШІ ВИРОБИ З НЕДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
83.01 Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодові, електричнi або неелектричні), з 

недорогоцiнних металiв; засувки та рами із засувками, об'єднанi із замками, з недорогоцiнних металiв; 
ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв

83.02

Арматура крiплення, фурнітура та аналогічнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються 
для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у салонах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, 
валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та 
аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi 
пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв

83.03 Сейфи броньовані або армовані, включаючи дверi та секцiї для банкiвських сховищ, шухляди, призначенi 
виключно для зберiгання грошей i документiв, та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв

83.04 Шафи для дiлових паперiв і картотек, коробки для зберiгання печаток, лотки і підставки для паперів та 
аналогiчне конторське чи канцелярське обладнання з недорогоцiнних металiв, крiм конторських меблiв 
товарної позицiї 9403

83.05 Фурнітура для швидкозшивачів чи папок, канцелярськi затискачi i скрiпки, iндекснi картковi покажчики 
та аналогiчнi канцелярськi вироби з недорогоцiнних металiв; скоби у блоках (наприклад для канцеляр-
ських потреб, оббивання, пакування) з недорогоцiнних металiв

83.06 Дзвони, гонги та аналогiчнi вироби неелектричнi з недорогоцiнних металiв; статуетки та iншi прикраси 
з недорогоцiнних металiв; рами для фотокарток, картин або аналогiчнi рами з недорогоцiнних металiв; 
дзеркала з недорогоцiнних металiв

83.07 Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами або без них

83.08
Застiбки, рами із застiбками, пряжки, пряжки-застiбки, гачки, петлi, вушка та аналогiчнi вироби з 
недорогоцiнних металiв для одягу, взуття, тентів, сумок, дорожніх речей або інших готових виробiв; за-
клепки трубчастi або роздвоєнi з недорогоцiнних металiв; намистини та блискiтки з недорогоцiнних 
металiв

83.09 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи корончастi пробки і ковпачки, що загвинчуються, та пробки з 
пристроєм для розливання), кришки для пляшок, заглушки нарiзнi, оболонки пробок та iнші пакувальні 
пристрої з недорогоцiнних металiв

83.10 Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогiчнi таблички, цифри, лiтери та інші символи з 
недорогоцiнних металiв, крiм виробiв товарної позицiї 9405

83.11
Дрiт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв або карбідів 
металiв, з покриттям або наповненням флюсовим матеріалом, для паяння, в тому числі тугоплавким при-
поєм, зварювання або осадження металiв, або карбідів металiв; дрiт та прутки із спеченого порошку з 
недорогоцiнних металiв, для металiзацiї напиленням
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС інших виробів з недорогоцінних металів за період 
2012-2014 років склав €14 млн, зростаючи в середньому на 21,5% на рік.  Для ЄС це становило 0,3% від серед-
ньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 83 за згаданий період, що склало €4,8 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 83 (€ млн)

Частка Групи 83 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 83 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 83 (%)

8309  ПРОБКИ, КОВПАЧКИ ТА КРИШКИ (ВКЛЮЧАЮЧИ КОРОНЧАСТI ПРОБКИ І КОВПАЧКИ, ЩО ЗАГВИНЧУЮТЬСЯ, ТА 
ПРОБКИ З ПРИСТРОЄМ ДЛЯ РОЗЛИВАННЯ), КРИШКИ ДЛЯ ПЛЯШОК, ЗАГЛУШКИ НАРIЗНI, ОБОЛОНКИ ПРОБОК ТА 
IНШІ ПАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ З НЕДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ

8302  АРМАТУРА КРIПЛЕННЯ, ФУРНІТУРА ТА АНАЛОГІЧНI ВИРОБИ З НЕДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ-
СЯ ДЛЯ МЕБЛIВ, ДВЕРЕЙ, СХОДIВ, ВIКОН, ВIКОННИЦЬ, У САЛОНАХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ, ДЛЯ ЛИМАРСЬКИХ 
ВИРОБIВ, ВАЛIЗ, ЯЩИКIВ, СКРИНЬОК ТА АНАЛОГIЧНИХ ВИРОБIВ; КРОНШТЕЙНИ, ВIШАЛКИ ДЛЯ ОДЯГУ, КАПЕЛЮХIВ, 
ПIДСТАВКИ ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ З НЕДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ; РОЛИКИ З АРМАТУРОЮ З НЕДОРОГОЦIННИХ 
МЕТАЛIВ; ЗАМИКАЛЬНI ПРИСТРОЇ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ДВЕРЕЙ З НЕДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ

8311 ДРIТ, ПРУТКИ, ТРУБКИ, ПЛАСТИНИ, ЕЛЕКТРОДИ ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ З НЕДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ АБО КАР-
БІДІВ МЕТАЛIВ, З ПОКРИТТЯМ АБО НАПОВНЕННЯМ ФЛЮСОВИМ МАТЕРІАЛОМ, ДЛЯ ПАЯННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ ТУГО-
ПЛАВКИМ ПРИПОЄМ, ЗВАРЮВАННЯ АБО ОСАДЖЕННЯ МЕТАЛIВ, АБО КАРБІДІВ МЕТАЛIВ; ДРIТ ТА ПРУТКИ ІЗ СПЕ-
ЧЕНОГО ПОРОШКУ З НЕДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ, ДЛЯ МЕТАЛIЗАЦIЇ НАПИЛЕННЯМ
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1507Група 83. ІНШІ ВИРОБИ З НЕДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 

8307  ТРУБИ ГНУЧКI З НЕДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ, З ФIТИНГАМИ АБО БЕЗ НИХ
8306  ДЗВОНИ, ГОНГИ ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ НЕЕЛЕКТРИЧНI З НЕДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ; СТАТУЕТКИ ТА IНШI 

ПРИКРАСИ З НЕДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ; РАМИ ДЛЯ ФОТОКАРТОК, КАРТИН АБО АНАЛОГIЧНI РАМИ З 
НЕДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ; ДЗЕРКАЛА З НЕДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 27 видів продукції Групи 83  (на рівні 6 знаків), що склало  97,5% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи корончастi пробки 
і ковпачки, що загвинчуються, та пробки з пристроєм для 
розливання), кришки для пляшок, заглушки нарiзнi, обо-
лонки пробок та iнші пакувальні пристрої з недорогоцiнних 
металів, інші

6 545 505 46,63%

830249 Арматура крiплення, фурнітура та аналогічнi вироби з 
недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, 
дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у салонах транспортних 
засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок 
та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, 
капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних 
металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; 
замикальнi пристрої для автоматичних дверей з 
недорогоцiнних металів, інші

2 162 042 15,40%

830220 Ролики 1 381 053 9,84%

830241 Для використання у будiвлях 1 281 992 9,13%

830210  Завіси 1 134 790 8,08%

830242 Іншi, для меблiв 489 411 3,49%

831110 Електроди з покриттям для електродугового зварювання з 
недорогоцiнних металiв

254 427 1,81%

830790 Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами або без 
них , з iнших недорогоцiнних металiв

244 980 1,75%

830629 Дзвони, гонги та аналогiчнi вироби неелектричнi з 
недорогоцiнних металiв; статуетки та iншi прикраси з 
недорогоцiнних металiв; рами для фотокарток, картин 
або аналогiчнi рами з недорогоцiнних металiв; дзеркала з 
недорогоцiнних металiв, іншi

103 134 0,73%

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи дверi та секцiї 
для банкiвських сховищ, шухляди, призначенi виключно 
для зберiгання грошей i документiв, та аналогiчнi вироби з 
недорогоцiнних металiв

87 374 0,62%



1508 МАКРОПЕДІЯ

ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 83 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

830210 Завіси 2,7% 0 0%
830220  Ролики 2,7% 0 0%
830241  Для використання у будiвлях 2,7% 0 0%

830242 Іншi, для меблiв 2,7% 0 0%
830249 Арматура крiплення, фурнітура та аналогічнi вироби з 

недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, две-
рей, сходiв, вiкон, вiконниць, у салонах транспортних засобiв, 
для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних 
виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та 
аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою 
з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних 
дверей з недорогоцiнних металів, інші

2,7% 0 0%

830300 Сейфи броньовані або армовані, включаючи дверi та секцiї для банкiвських сховищ, шухляди, призначенi 
виключно для зберiгання грошей i документiв, та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв

8303 00 10 - Броньовані або армовані сейфи та шухляди 2,7% 0 0%
8303 00 30 - Броньовані або армовані дверi та секції для банкiвських сховищ 2,7% 0 0%
8303 00 90 - Контейнери, призначенi виключно для зберiгання грошей i 

документiв, та аналогiчнi вироби
2,7% 0 0%

830629 Дзвони, гонги та аналогiчнi вироби неелектричнi з недорогоцiнних металiв; статуетки та iншi прикраси з 
недорогоцiнних металiв; рами для фотокарток, картин або аналогiчнi рами з недорогоцiнних металiв; дзер-
кала з недорогоцiнних металiв, іншi

8306 29 10 --- Мідні Вільна 0 0%
8306 29 90 --- З iнших недорогоцiнних металiв Вільна 0 0%

830790 Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами або без них , з 
iнших недорогоцiнних металiв

2,7% 0 0%

830990 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи корончастi пробки і ковпачки, що загвинчуються, та пробки з 
пристроєм для розливання), кришки для пляшок, заглушки нарiзнi, оболонки пробок та iнші пакувальні 
пристрої з недорогоцiнних металів, інші

8309 90 10 -- Кришки свинцеві для закупорювання пляшок; кришки алюмінієві 
для закупорювання пляшок, дiаметром понад 21 мм

3,7% 0 0%

8309 90 90 -- Іншi 2,7% 0 0%
831110 Електроди з покриттям для електродугового зварювання з недорогоцiнних металiв

8311 10 10 -- Зварювальні електроди із сердечником з чорних металів з вогне-
тривким покриттям

2,7% 0 0%

8311 10 90 -- Іншi 2,7% 0 0%



1509Група 83. ІНШІ ВИРОБИ З НЕДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 83. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що похо-
дять з певної країни 

Окремі товарні 
коди позиції 
8302 

Інша арматура кріплення, фур-
нітура та аналогічні вироби, що 
використовуються для будівель, і 
замикальні пристрої для автома-
тичних дверей 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів 
даного товару. Проте можливе використання інших матеріалів заго-
ловку 8302, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни 
товару від виробника 

Окремі товарні 
коди позиції 
8306 

Статуетки ті інші прикраси з недо-
рогоцінних металів 

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів 
даного товару. Проте можливе використання інших матеріалів заго-
ловку 8306, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 30 % ціни 
товару від виробника 



1510 МАКРОПЕДІЯ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 83 : Інші вироби з 
недорогоцінних металів, при експорті в Європейський Союз.80

1. Технічні характеристики будівельних матеріалів

2. Технічні вимоги до цивільних літаків

3. Загальна безпечність продукції

4. Технічні стандарти для обладнання, що працює під тиском

5. Пакування

1. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

80  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи



1511Група 83. ІНШІ ВИРОБИ З НЕДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/

Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)

2. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:
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Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.

Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).

3. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm
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PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

4. Технічні нормативи єс для обладнання, що працює під тиском
Для розміщення на ринку ЄС, обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні задовольняти обов’язкові 
вимоги безпеки, викладені в директиві: Dіrectіve 97/23/EEC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-181 
09/07/1997) (CELEX 31997L0023). Директива стосується дизайну, виробництва та оцінювання відповідності об-
ладнання та агрегатів, що працюють під максимально припустимим тиском понад 0,5 бара.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, як визначено у статті 3 Директиви – Dіrectіve 97/23/EEC of the 
European Parlіament and of the Councіl – повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І до директи-
ви. Ці вимоги пов’язані з проектуванням, виготовленням, матеріалами, тестуванням, маркуванням, етикетуванням та 
інструкціями.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють задовольнити обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандар-
тизації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Ці стандарти публікуються 
в Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як національні 
стандарти з ідентичними характеристиками.

Оцінювання відповідності

Обладнання, що працює під тиском, класифікують за рівнем ризику (Додаток ІІ до директиви). Обладнання, що 
працює під тиском, віднесене до категорій з І до ІV, повинно пройти належні процедури оцінювання відповід-
ності (їх називають «модулями») для підтвердження того, що продукція задовольняє вимогам директиви.

Маркування знаком «CE»

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні бут марковані знаком «СЕ» до розміщення на ринку. 
Він символізує відповідність обладнання до обов’язкових вимог директиви. Знак має бути прикріплений до кож-
ної одиниці обладнання або агрегату, що працюють під тиском, у такий спосіб, що він був видимий, легко чита-
бельний і незмивний, і повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером уповноваженого органу, задія-
ного на етапі контролю за виробництвом.

Законодавство

laws of the Member States concernіng pressure equіpment (OJ L-181 09/07/1997) (CELEX 31997L0023)

5. Пакування
Упаковка, що продається в ЄС, повинна відповідати загальним вимогам, які спрямовані на захист довкілля, а та-
кож задовольняти спеціальні положення, розроблені з метою запобігти всякому ризику для здоров’я споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, які викладені в Додатку ІІ до директиви стосуються:
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Упаковка повинна мати відповідне маркування на самій упаковці або на етикетці, зокрема, має бути зазначено ха-
рактер використаних пакувальних матеріалів. Для полегшення ідентифікації та класифікації пакувальних матеріалів, 
рішенням Комісії – Commіssіon Decіsіon 97/129/EC (OJ L-50 20/02/1997) (CELEX 31997D0129) – створено систему іден-
тифікації пакувальних матеріалів.
Маркування повинно вказувати об’єм рідких продуктів і вагу інших продуктів. Етикетка на розфасованих продуктах 
також повинна вказувати вагу чи обсяг згідно з торговою практикою, або відповідно до вимог національного законо-
давства країни призначення.
Упаковка цих товарів повинна мати специфічні написи і маркування, такі як зазначення пакувальника, особи, відпо-
відальної за пакування або імпортера, зареєстрованого в ЄС, і знак Європейської економічної спільноти (EEC mark), 
маленька буква «e», яка повинна потрапляти в поле зору разом із зазначенням номінального обсягу або ваги вмісту.
Особливі правила для матеріалів і виробів, призначених  для контакту з харчовими продуктами
Всі матеріали і вироби, призначені доторкатися до харчових продуктів, пакувальні матеріали і тара включно, повинні 
бути виготовлені так, щоб вони не передавали свої складники харчам в кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю 
людини, змінювати склад їжі неприпустимим чином або погіршити смак і запах харчових продуктів.
Постанова – Regulatіon (EC) No 1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 
32004R1935) – визначає перелік матеріалів і виробів (як от пластмаси, кераміка, гума, папір, скло тощо), які можуть 
бути предметом спеціальних заходів стосовно дозволених речовин, особливих умов використання, стандартів чисто-
ти і т.д. Наразі діють спеціальні заходи для кераміки, регенерованої целюлози та пластмас.

Законодавство

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food and repealіng Dіrectіves 80/590/EEC and 89/109/ EEC (OJ 
L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)

іntended to come іnto contact wіth food (OJ L- 135 30/05/2009) (CELEX 32009R0450)

relatіng to ceramіc artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-277 20/10/1984) (CELEX 
31984L0500)

and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-384 29/12/2006) (CELEX 32006R2023)

cellulose fіlm іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-172 30/06/2007) (CELEX 32007L0042)

іnto contact wіth food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)

of the constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuffs (OJ L-297, 
23/10/1982) (CELEX 31982L0711)

mіgratіon of constіtuents of plastіc materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth foodstuff (OJ 
L-372 31/12/1985) (CELEX 31985L0572)

to materіals and artіcles whіch contaіn vіnyl chlorіde monomer and are іntended to come іnto contact wіth 
foodstuffs (OJ L- 44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)

derіvatіves іn materіals and artіcles іntended to come іnto contact wіth food (OJ L-302 19/11/2005) (CELEX 
32005R1895)

to come іnto contact wіth foods and amendіng Regulatіon (EC) No 2023/2006 (OJ L-86 28/03/2008) (CELEX 
32008R0282)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of European Refrigeration Component 
Manufacturers (ASERCOM)
Асоціація європейських виробників холодильних 
компонентів
194, Rue de Chataignières
F - 38890 Vignieu
+33 (0)474 80 64 53
+33 (0)474 80 64 53
www.asercom.org

European Association of Metals (EUROMETAUX) 
Європейська Асоціація металів
Broqueville 12
B-1150 Brussels
Belgium
+32 2 535 38 66
www.eurometaux.org/

European Metal Packaging  (EMPAC)
Європейська Асоціація металевої упаковки
Square de Meeûs 40
1000 Brussels
Belgium
+32 2 535 76 51
www.empac.eu

European Federation of Associations of Locks 
& Builders Hardware Manufacturers (ARGE)
Європейська Федерація Асоціацій виробників замків
& Будівельники, виробники обладнання
Offerstr. 12, 
42551 Velbert, 
Germany
 +49 (0)2051 9506 36
www.arge.org

European Locksmith Federation (ELF) 
Європейська Федерація слюсарів
c/o Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry.
Hämeentie 157, 6th floor
FI00560 Helsinki
+358 29 007 4920
www.eurolockfed.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

CIBUS TEC  (раз на 2 роки)
Харчова промисловість  і пакувальні технології
Fiere di Parma Fairgrounds
Parma 
Italy 
www.cibustec.it

CONVERFLEX (раз на 2 роки)
Упаковка , друк і конвертація
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.converflex.biz

COSMOPACK  (раз на рік)
Упаковка
Bologna Exhibition Centre
Bologna 
Italy
www.cosmoprof.it

EMBALLAGE (раз на 2 роки)
Упаковка
Paris Nord Villepinte 
Paris 
France
www.all4pack.fr

EMBAX - PRINT (раз на 2 роки)
Упаковка , друк і конвертація
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz 

EMPACK BRUSSELS  (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Brussels Exhibition Centre
Brussels 
Belgium
www.easyfairs.com

EMPACK HAMBURG (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Hamburg Messe und Congress
Hamburg 
Germany
www.easyfairs.com

EMPACK MADRID (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.easyfairs.com

EMO MILANO (раз на 6 роки)
Світ верстатів
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.emo-milano.com

EMPACK STOCKHOLM (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
easyFairs Scandinavia
Sweden 
Sweden 
www.easyfairs.com

EUROPACK - EUROMANUT - CFIA  (раз на рік)
Упаковка 
Eurexpo
Lyon 
France
www.europack-euromanut-cfia.com

EXPOCECOFERSA (раз на 2 роки)
Промислове обладнання
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.ifema.es

FACHPACK (раз на рік)
Упаковка , друк , технології
Exhibition Centre Nuremberg
Nuremberg 
Germany
www.fachpack.de

FASTENER FAIR STUTTGART (раз на 2 роки)
Кріплення і кріпильні технології
New Stuttgart Trade Fair Centre 
Stuttgart  
Germany
www.fastenerfair.com
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FERROFORMA-BRICOFORMA (раз на 2 роки)
Обладнання
Bilbao Exhibition Centre
Bilbao 
Spain
www.ferroforma.bilbaoexhibitioncentre.com

GASTROPACK (раз на рік)
Упаковка , матеріал , технології 
Bratislava Exhibition Ground
Bratislava 
Slovakia
www.incheba.sk

GLOBAL PACKAGING SUMMIT (раз на рік)
Упаковка , матеріал , технології
World Trade Group
Europe 
www.eupacksummit.com

INTERVITIS INTERFRUCTA (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.messe-stuttgart.de

IPACK-IMA (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології 
Food-processing Industrial Machinery
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.ipack-ima.com

NORDICPACK (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Tampereen Messu
Tampere 
Finland
www.nordicpackexpo.fi

PACKAGING DAY / JDE CONGRESS (раз на 2 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Espace Argence
Troyes 
France
www.congresjde.com

PACKAGING INNOVATIONS BIRMINGHAM (раз на 
рік )
Упаковка , матеріал , технології
Birmingham
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.easyfairs.com

PACKAGING INNOVATIONS WARSZAWA (раз на рік)
Упаковка 
Warszawskie Centrum EXPO XXI
Warsaw 
Poland
www.easyfairs.com

PACKINNOVE EUROPE (раз на 2 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Espace Argence
Troyes 
France
www.packinnove.com

PACKOLOGY (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Rimini Fiera
Rimini 
Italy 
www.packologyexpo.com

PACTEC - FOODTEC (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології 
Helsinki Fair Centre
Helsinki 
Finland
www.messukeskus.com

PACTEC (раз на 3 роки)
Упаковка , матеріал , технології
Helsinki Fair Centre 
Helsinki 
Finland
www.messukeskus.com

PAKFOOD  (раз на 2 роки)
Упаковка для харчової промисловості 
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.pakfood.pl

PAKKAUS FINLAND (раз на 2 роки)
Упаковка 
Helsingin Messut Oy Wanha Satama
Helsinki 
Finland
www.easyfairs.com

PHARMAPACK BIOMEDEVICE  (раз на рік)
Виробники упаковки фармацевтичної 
промисловості
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.pharmapackeurope.com



1518 МАКРОПЕДІЯ

PHARMAPACK EUROPE (раз на рік)
Виробники упаковки фармацевтичної 
промисловості 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.pharmapackeurope.com

PRO2PAC (раз на 2 роки)
Упаковка для харчової промисловості  та напоїв
ExCeL
London 
UK - United Kingdom
www.pro2pac.co.uk

SEJEM INPAK (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Gornja Radgona
Gornja Radgona 
Slovenia
www.pomurski-sejem.si

SYSKEVASIA (раз на 2 роки)
Упаковка, матеріал,  технології
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Athens 
Greece
www.syskevasia-expo.gr

TAROPAK (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.taropak.pl 

TOTAL PROCESSING AND PACKAGING (раз на 3 
роки)
Упаковка  
National Exhibition Centre
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.totalexhibition.com

VERPACKUNG AUSTRIA (раз на 2 роки)
Упаковка  , технології
Artexis EasyFairs
Austria 
Austria
www.easyfairs.com

VS PACK (раз на 2 роки)
Упаковка для спиртних напоїв
Espace 3000
Cognac 
France
www.vspack.com



Розділ XVI:  
МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ; 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ; 
ЇХ ЧАСТИНИ; ЗВУКОЗАПИСУВАЛЬНА 
ТА ЗВУКОВІДТВОРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА, 
АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ АБО ВІДТВОРЕННЯ 
ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ І ЗВУКУ, 
ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

84 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини 
85 Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку; 

телевізійна апаратура для запису та  відтворення зображення і звуку,  їх частини  та при-
ладдя





1521Група 84.  РЕАКТОРИ ЯДЕРНІ, КОТЛИ, МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ

Група 84.  
РЕАКТОРИ ЯДЕРНІ, КОТЛИ, МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ 
І МЕХАНІЧНІ ПРИСТРОЇ; ЇХ ЧАСТИНИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
84.01 Реактори ядернi; неопромiненi паливнi елементи (твели) для ядерних реакторiв; обладнання та пристрої 

для роздiлення iзотопiв

84.02 Котли паровi або інші парогенеруючі котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних та-
кож виробляти пар низького тиску); водяні котли з пароперегрівом

84.03 Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402

84.04
Допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403 (наприклад, економай-
зери, пароперегрiвники, сажовибірники, рекуператори газів); конденсатори для пароводяних або інших 
паросилових установок

84.05 Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори 
ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них

84.06 Турбiни на водяній парі та інші парові турбіни

84.07 Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим ру-
хом поршня

84.08 Двигуни внутрiшнього згоряння поршневі з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi)

84.09 Частини, призначенi виключно або головним чином для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408

84.10 Турбiни гiдравлiчнi, колеса водяні та регулятори для них

84.11 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни

84.12 Іншi двигуни та силовi установки

84.13 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини

84.14 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або інші газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або ре-
циркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього

84.15
Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для 
змінювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється 
окремо

84.16
Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механічні, 
включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки, механiчнi пристрої для видалення золи та аналогiчнi при-
строї

84.17 Печi та горни промисловi або лабораторнi, включаючи смiттєспалювачi, неелектричнi

84.18 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших 
типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, товарної позицiї 8415

84.19

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за 
винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514), для обробки матерiалiв шляхом 
змiни температури, наприклад нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, 
стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолоджен-
ням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi 
безінерційні або теплові водяні акумулятори

84.20 Каландри або інші валкові машини, крiм призначених для обробки металiв чи скла, та валки для цих машин

84.21 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення 
рiдин чи газiв

84.22

Машини посудомийні; обладнання для миття або сушiння пляшок або інших ємкостей; обладнання для на-
повнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мiшкiв або інших ємкостей, їх запечатування, 
закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбикiв та 
аналогiчних ємкостей; iнше обладнання для фасування та загортання товарiв (включаючи обладнання для 
загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу); обладнання для газування напоїв
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ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
84.23 Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролю-

вальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів

84.24
Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи 
порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi при-
строї; пiскоструминні, пароструминнi та аналогiчнi метальні пристрої

84.25 Талi та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебiдки та кабестани; домкрати

84.26 Суднові дерик-крани; пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани; ферми підіймальні пере-
сувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном

84.27 Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розван-
тажувальним обладнанням

84.28 Інші машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування (наприклад, 
лiфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги)

84.29 Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, 
механiчнi лопати, екскаватори, одноківшовi навантажувачi, трамбувальнi машини та дорожнi котки

84.30
Іншi машини та механізми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання, 
трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для заби-
вання та витягування паль; обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне

84.31 Частини, призначенi виключно або переважно для обладнання товарних позицiй 8425 — 8430

84.32 Машини сiльськогосподарські, садові або лісогосподарські для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки 
для газонiв або спортивних майданчикiв

84.33
Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, включаючи преси для 
соломи або сiна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування 
яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй позицiї 8437

84.34 Установки і апарати доїльнi та обладнання для обробки та переробки молока:

84.35 Преси, дробарки та аналогiчні машини для виробництва вина, сидру, фруктових сокiв або аналогічних на-
поїв

84.36
Інше обладнання для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства, птахiвництва або 
бджiльництва, включаючи обладнання для пророщування насiння з механiчним або нагрiвальним облад-
нанням; iнкубатори та брудери для птахiвництва

84.37
Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання 
для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових куль-
тур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах

84.38
Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене 
до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослин-
них жирiв, або олій

84.39 Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки 
паперу або картону

84.40 Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини

84.41 Інше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi ма-
шини будь-якого типу

84.42

Машини, апаратура та оснащення (крiм верстатiв товарних позицiй 8456 — 8465) для пiдготовки або ви-
готовлення пластин, цилiндрiв та iнших друкарських елементiв; пластини, цилiндри та iншi друкарськi 
елементи; пластини, циліндри та літографські камені, пiдготовленi до друкування (наприклад обточенi, 
шлiфованi або полiрованi)

84.43
Обладнання друкарське, яке використовує для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи то-
варної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та 
аксесуари до них

84.44 Машини для екструдування, витягування, текстурування або рiзання штучних текстильних матерiалiв:

84.45

Машини для пiдготовки текстильного волокна; машини прядильні, тростильні або крутильні та iнше облад-
нання для виробництва текстильної пряжi; машини кокономотальні або мотальні (включаючи утоковомо-
тальні) та машини для пiдготовки текстильної пряжi для її подальшого використання на машинах товарної 
позицiї 8446 або 8447:

84.46 Верстати ткацькi

84.47 Машини трикотажнi, в'язально-прошивнi для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, 
оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтинговi машини
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84.48

Обладнання допомiжне для використання з машинами товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447 (на-
приклад, ремiзопiдiймальнi каретки, жакардовi машини, механізми зупинення утокової та основної ниток, 
механiзми замiни човникiв); частини та обладнання, якi застосовуються лише та головним чином для ма-
шин цієї товарної позиції або товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, 
голкова гарнітура, гребенi, фiль’єри, човники, ремiзки та ремiзнi рамки, трикотажнi голки)

84.49
Обладнання для виробництва або обробки фетру та повстi або нетканих матерiалiв у шматку або за фор-
мою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхiв; болванки для виготовлення 
капелюхiв

84.50 Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм

84.51

Обладнання (крiм машин товарної позицiї 8450) для промивання, чищення, вiджимання, сушiння, прасуван-
ня, пресування (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, 
оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжi, тканин або виробiв з текстильних 
матерiалiв та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва 
покриття пiдлог типу лiнолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або про-
колювання тканин

84.52 Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування товарної позицiї 8440; меблі, основи та криш-
ки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин

84.53 Обладнання для пiдготовки, дублення чи оброблення шкури або шкіри або для виробництва чи ремонту 
шкiряного взуття або iнших виробiв із шкури чи шкіри, крiм швейних машин

84.54 Конвертери, ливарнi ковшi і виливницi та ливарнi машини, призначені для використання в металургiї або 
ливарному виробництвi

84.55 Стани прокатнi та валки до них

84.56
Верстати для обробки рiзних матерiалiв видаленням матерiалу за допомогою лазерного або iншого 
свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-про-
меневих, iонно-променевих або плазмово-дугових процесiв

84.57 Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу

84.58 Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорізальні

84.59
Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лінійної побудови) для свердлiння, розточування, 
фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних 
верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцільові) товарної позицiї 8458

84.60

Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальні, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральні, полiрувальнi або 
для виконання iнших операцiй остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точиль-
них каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубоо-
бробних товарної позицiї 8461

84.61
Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi 
або зубообробнi, пиляльні, відрізні та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом ви-
далення матерiалу рiзальним iнструментом, в іншому місці не зазначені

84.62
Машини (включаючи преси) для обробки металів об'ємним штампуванням, куванням або штампуванням; 
машини для обробки металів (включаючи преси) вигинанням, відбортуванням, вирівнюванням, розрізан-
ням, висіканням або відрубанням; преси для обробки металiв або карбідів металів, не зазначені вище

84.63 Іншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу:

84.64 Верстати для обробки каменю, керамiки, бетону, азбестоцементу або аналогiчних мінеральних матерiалiв 
чи для холодної обробки скла

84.65 Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхiв, скріпок, склеювання та інших видів складання) для 
обробки дерева, пробки, кiстки, ебонiту, твердих пластмас або аналогiчних твердих матерiалiв

84.66

Частини та приладдя, призначенi винятково або головним чином для обладнання товарних позицiй 8456 
— 8465, включаючи пристрої для крiплення iнструментів або деталей, різенарізні саморозкривні головки, 
ділильні головки та iншi спецiальнi пристрої для верстатiв; крiплення для iнструментiв будь-якого типу, 
призначених для ручних робiт

84.67 Iнструменти ручнi пневматичні, гiдравлiчні або з умонтованим електричним або неелектричним двигуном

84.68
Обладнання та апаратура для паяння м’якими та твердими припоями або зварювання, придатнi чи не 
придатнi для рiзання, крiм включених до товарної позицiї 8515; машини та апарати для поверхневої термо-
обробки, які працюють на газу

84.69 Машинки друкарськi, крiм принтерiв товарної позицiї 8443; машинки для оброблення текстiв
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84.70

Калькулятори та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних 
з обчислювальними функцiями; бухгалтерські машини, поштовi маркувальнi машини, апарати для видаван-
ня квиткiв та аналогiчнi машини з лiчильними пристроями; апарати касовi

84.71
Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, ма-
шини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення анало-
гічної iнформацiї, в іншому місці не зазначені

84.72

Інше обладнання конторське (наприклад, гектографiчнi або трафаретнi розмножувальнi апарати, машини 
для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнот, машини для сортування, рахування 
або пакування монет, машини для гостріння олiвцiв, машини для перфорацiї або машини для скріплення 
скобами)

84.73 Частини та приладдя (крiм футлярiв, чохлiв та аналогічних виробів), призначенi винятково або головним 
чином для машин товарних позицiй 8469 — 8472

84.74

Обладнання для сортування, просiювання, сепарацiї, промивання, подрiбнення, розмелювання, 
змiшування або перемiшування ґрунту, камiння, руд чи iнших мiнеральних копалин в твердому (включа-
ючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання 
твердого мiнерального палива, керамiчних паст, незатвердiлого цементу, гiпсових матеріалів або iнших 
мiнеральних речовин у виглядi порошку або пасти; машини формувальнi для виробництва пiщаних ливар-
них форм

84.75
Машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок 
чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машини для виробництва або гарячої обробки скла або скляних 
виробiв

84.76 Автомати торгівельні (наприклад для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), 
включаючи автомати для розмiну банкнот та монет

84.77 Обладнання для обробки гуми або пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв, в іншому місці 
не зазначені

84.78 Обладнання для підготовки або обробки тютюну, в іншому місці не зазначене

84.79 Машини та механічні пристрої спецiального призначення, в іншому місці не зазначені

84.80 Опоки для металоливарного виробництва; пiддони ливарнi; моделi ливарнi; форми (крiм виливниць) для 
лиття металiв, карбiдiв металів, скла, мiнеральних матерiалiв, гуми або пластмас

84.81 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або 
аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi

84.82 Пiдшипники кулькові або роликовi

84.83

Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники 
ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; кулькові або роликовi гвинтовi 
передачi; коробки передач та iншi варіатори швидкості, включаючи гiдротрансформатори; маховики та 
шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з’єднання валів (включаючи унiверсальнi шарнiри)

84.84
Прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового металу в комбінації з іншим матеріалом або складені з 
двох чи більше шарів металу; набори чи комплекти прокладок та аналогічних з’єднувальних елементів 
рiзних за складом, упаковані в пакети, конверти або аналогічну упаковку; механiчнi ущiльнювачі

[84.85]

84.86
Машини та апаратура, які використовуються виключно або переважно у виробництві напівпровідникових 
булів або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем або пласких дисплейних 
панелей; машини та апаратура зазначені у примітці 9 (С) до цієї групи; частини та приладдя

84.87 Частини обладнання, в іншому місці не зазначені, що не мають електричних з'єднань, iзоляторiв, контактiв, 
котушок, проводiв або iнших електричних елементiв
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС реакторів ядерних, котлів, машин, обладнання і меха-
нічних пристроїв; їх частин за період 2012-2014 років склав €293,5 млн, зростаючи в середньому на 7% на рік.  
Для ЄС це становило 0,16% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 84 за 
згаданий період, що склало €178,6 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 84(€ млн)

Частка Групи 84 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 84 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 84 (%)

8482  ПIДШИПНИКИ КУЛЬКОВІ АБО РОЛИКОВI
8443  ОБЛАДНАННЯ ДРУКАРСЬКЕ, ЯКЕ ВИКОРИСТОВУЄ ДЛЯ ДРУКУ ПЛАСТИНИ, ЦИЛІНДРИ ТА ІНШІ ДРУКАРСЬКІ ЕЛЕ-

МЕНТИ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦІЇ 8442; ІНШІ ПРИНТЕРИ, КОПІЮВАЛЬНІ АПАРАТИ, ФАКСИМІЛЬНІ АПАРАТИ, ОБ’ЄДНАНІ 
АБО НІ; ЧАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ ДО НИХ

8431  ЧАСТИНИ, ПРИЗНАЧЕНI ВИКЛЮЧНО АБО ПЕРЕВАЖНО ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ ТОВАРНИХ ПОЗИЦIЙ 8425 — 8430
8455  СТАНИ ПРОКАТНI ТА ВАЛКИ ДО НИХ
8414  НАСОСИ ПОВIТРЯНI АБО ВАКУУМНI, ПОВIТРЯНI АБО ІНШІ ГАЗОВI КОМПРЕСОРИ ТА ВЕНТИЛЯТОРИ; ВЕНТИЛЯЦIЙНI 

АБО РЕЦИРКУЛЯЦІЙНІ ВИТЯЖНІ КОВПАКИ АБО ШАФИ З ВЕНТИЛЯТОРОМ, З ФIЛЬТРОМ АБО БЕЗ НЬОГО
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CHAPTER 84: NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY 
AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof 
between 2012 and 2014 amounted to €293,5mn, growing by an average of  7% per annum over the period. This 
represents 0,16% of the EU’s €178,6bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 84 (€ mn) Share of Chapter 84 in Ukraine’s Exports to EU 
(%) 
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Chapter 84 (%) 
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 BALL OR ROLLER BEARINGS (EXCL. STEEL BALLS OF HEADING 7326); PARTS THEREOF 
PRINTING MACHINERY USED FOR PRINTING BY MEANS OF PLATES, CYLINDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS OF HEADING 8442 (EXCL. HECTOGRAPH OR 

STENCIL DUPLICATING MACHINES, ADDRESSING MACHINES AND OTHER OFFICE PRINTING MACHINES OF HEADING 8469 TO 8472); OTHER PRINTERS, COPYING 
MACHINES AND FACSIMILE MACHINES, WHETHER OR NOT COMBINED; PARTS THEREOF 

 PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE MACHINERY OF HEADING 8425 TO 8430, N.E.S. 
55 METAL ROLLING MILLS AND ROLLS THEREFOR; PARTS OF METAL ROLLING MILLS 

 AIR OR VACUUM PUMPS (EXCL. GAS COMPOUND ELEVATORS AND PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS); AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS; 
VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN, WHETHER OR NOT FITTED WITH FILTERS; PARTS THEREOF 

 
Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 84 

 Ukraine exports 445 products of Chapter 84 at a 6 digit customs code. The following top 10 products represent 46% 
of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

844399  PARTS AND ACCESSORIES OF PRINTERS, COPYING MACHINES AND 
FACSIMILE MACHINES, N.E.S. (EXCL. OF PRINTING MACHINERY USED FOR 
PRINTING BY MEANS OF PLATES, CYLINDERS AND OTHER PRINTING 
COMPONENTS OF HEADING 8442) 

24 266 366  8,3% 

848299  PARTS OF BALL OR ROLLER BEARINGS (EXCL. BALLS, NEEDLES AND 
ROLLERS), N.E.S. 

22 233 611  7,6% 

848220  TAPERED ROLLER BEARINGS, INCL. CONE AND TAPERED ROLLER 
ASSEMBLIES 

18 070 938  6,2% 

845530  ROLLS FOR METAL‐ROLLING MILLS  16 266 325  5,5% 

843149  PARTS OF MACHINERY OF HEADING 8426, 8429 AND 8430, N.E.S.  11 786 878  4,0% 

847330  PARTS AND ACCESSORIES OF AUTOMATIC DATA‐PROCESSING MACHINES 
OR FOR OTHER MACHINES OF HEADING 8471, N.E.S. 

11 625 045  4,0% 

841199  PARTS OF GAS TURBINES, N.E.S.  8 989 659  3,1% 

848291  BALLS, NEEDLES AND ROLLERS FOR BEARINGS (EXCL. STEEL BALLS OF 
HEADING 7326) 

8 442 314  2,9% 

ІНШІ
54,90%

8482 
ПIДШИПНИКИ 

КУЛЬКОВІ...
16,90%

8443 
ОБЛАДНАННЯ 
ДРУКАРСЬКЕ...

8,72%

8431 ЧАСТИНИ, 
ПРИЗНАЧЕНI...

7,77%

8455 СТАНИ 
ПРОКАТНI...

5,94%

8414 
НАСОСИ 

ПОВIТРЯНI...
5,78%

ІНШІ
41,04%

НІМЕЧЧИНА
29,53%

ПОЛЬЩА
9,27%НІДЕРЛАНДИ

9,20%

УГОРЩИНА
5,74%

СЛОВАЧЧИНА
5,21%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 445 видів продукції Групи 84  (на рівні 6 знаків), що склало  46% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продукції

Опис Середньоарифметич-
ний обсяг експорту (€)

% від загального обсягу 
експорту Групи

844399 Обладнання друкарське, яке використовує для друку 
пластини, циліндри та інші друкарські елементи товар-
ної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, 
факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та аксе-
суари до них, інші

24 266 366 8,3%

848299 Пiдшипники кулькові або роликові, інші 22 233 611 7,6%
848220 Пiдшипники роликовi конiчнi, включаючи внутрiшнi 

конiчні кiльця з сепаратором та роликами складені
18 070 938 6,2%

845530 Валки для станiв прокатних 16 266 325 5,5%
843149 Частини, призначенi виключно або переважно для об-

ладнання товарних позицiй 8425 — 8430, іншi
11 786 878 4,0%

847330 Частини та приладдя до машин товарної позицiї 8471 11 625 045 4,0%
841199 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi 

турбiни
8 989 659 3,1%

848291 Кульки, голчасті ролики i ролики 8 442 314 2,9%
841459 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або інші газовi 

компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рецир-
куляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з 
фiльтром або без нього, іншi

7 579 038 2,6%

841290 Іншi двигуни та силовi установки , частини 5 968 553 2,0%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 84 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

841199 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни 4,1% 0 0%
841290 Іншi двигуни та силовi установки , частини

8412 90 20 -- Реактивних двигунiв, крiм турбореактивних 1,7% 0 0%
8412 90 40 -- Гiдравлiчних силових установок та двигунiв 2,7% 0 0%
8412 90 80 -- Інші 2,7% 0 0%

841459 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або інші газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або ре-
циркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього, іншi

8414 59 20 --- Вентилятори осьові 2,3% 0 0%
8414 59 40 --- Вентилятори вiдцентровi 2,3% 0 0%
8414 59 80 --- Інші 2,3% 0 0%

843149 Частини, призначенi виключно або переважно для обладнання товарних позицiй 8425 — 8430, іншi

8431 49 20 --- З чавуну або сталi литі Вільна 0 0%
8431 49 80 --- Іншi Вільна 0 0%

844399 Обладнання друкарське, яке використовує для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи то-
варної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та 
аксесуари до них, інші

8443 99 10 --- Електронні компонування Вільна 0 0%
8443 99 90 --- Інші Вільна 0 0%

845530 Валки для станiв прокатних
8455 30 10 -- З ливарного чавуну 2,7% 0 0%

8455 30 31 --- Робочi валки для гарячої прокатки; опорнi валки для гарячої та 
холодної прокатки

2,7% 0 0%

8455 30 39 --- Робочi валки для холодної прокатки 2,7% 0 0%
8455 30 90 -- Із сталi литі або обробленi тиском 2,7% 0 0%

847330  Частини та приладдя до машин товарної позицiї 8471
8473 30 20 -- Електроннi модулі Вільна 0 0%
8473 30 80 -- Іншi Вільна 0 0%

848220 Пiдшипники роликовi конiчнi, включаючи внутрiшнi конiчні 
кiльця з сепаратором та роликами складені

8% 0 0%

848291  Кульки, голчасті ролики i ролики
8482 91 10 --- Ролики конiчнi 8% 0 0%
8482 91 90 --- Інші 7,7% 0 0%

848299 Пiдшипники кулькові або роликові, інші 8% 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- - Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, 

і 

- - Виробництво у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 84. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять 
з певної країни 

8411 Турбореактивні й турбогвинтові 
двигуни, та інші газові турбіни 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, 
окрім матеріалів даного товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів не 
перевищує 40 % ціни товару від ви-
робника 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не перевищує 
25 % ціни товару від вироб-
ника 

8412 Інші двигуни та мотори Виробництво, у якому ціна усіх мате-
ріалів не перевищує 40 % ціни товару 
від виробника 

Окремі товарні 
коди позиції 
8414 

Промислові вентилятори, на-
гнітачі і т. ін. 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, 
окрім матеріалів даного товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів не 
перевищує 40 % ціни товару від ви-
робника 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не перевищує 
25 % ціни товару від вироб-
ника 

Окремі товарні 
коди позиції 
8431 

Деталі, що можуть використову-
ватись окремо чи у складі котків 

Виробництво, у якому ціна усіх мате-
ріалів не перевищує 40 % ціни товару 
від виробника 

Окремі товарні 
коди позиції 
8443 

Принтери для офісних обчислю-
вальних машин (наприклад для 
машин автоматичної обробки 
даних, машин електронної об-
робки тексту і т. ін.) 

Виробництво, у якому ціна усіх мате-
ріалів не перевищує 40 % ціни товару 
від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 84 : Реактори ядер-
ні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини, при експорті в Європейський Союз.81

1. Технічні стандарти для низьковольтного електричного обладнання

2. Технічні стандарти для машин і пристроїв безпеки

3. Технічні вимоги до цивільних літаків

4. Технічні стандарти для автомобілів

5. Технічні стандарти для обладнання, що працює під тиском

6. Технічні стандарти ЄС для простих посудин високого тиску

7. Технічні стандарти електромагнітної сумісності

1. Технічні стандарти для низьковольтного електричного обладнання
Ринкування в ЄС низьковольтного електричного обладнання підлягає обов’язковим вимогам, покликаним га-
рантувати безпеку людей, домашніх тварин і майна.

Директива охоплює електричне обладнання (зокрема, деякі компоненти, призначені для включення в інше об-
ладнання), зроблене для використання при номінальній напрузі:

Зокрема, директиві підлягає така продукція як електроприлади, освітлювальне обладнання, електропроводка, 
перехідники та комплекти шнурів або електромонтажне обладнання.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Основні правила техніки безпеки, викладені в Додатку І до директиви, захищають від ризиків, пов’язаних з викорис-
танням електричного обладнання та ризиків, які можуть спричинити на електрообладнання зовнішні впливи, не тіль-
ки електричні, а й механічні, хімічні та будь-які інші (шум, вібрація тощо).

Гармонізовані стандарти

Технічні характеристики для задоволення обов’язкових вимог в директив не описані. Проте, продукти вважа-
ються відповідними до обов’язкових вимог безпеки, якщо їх виготовлено відповідно до:

(CENELEC) на основі обов’язкових вимог, сформульованих в директиві; або

-
монізованих стандартів.

але, в такому випадку, продукт не буде користуватися «презумпцією» відповідності та виробникові дове-
деться включати в технічну документацію опис заходів, яких він ужив для задоволення обов’язкових ви-
мог безпеки.

Законодавство

electrіcal equіpment desіgned for use wіthіn certaіn voltage lіmіts (OJ L-374 27/12/2006) (CELEX 32006L0095)

81  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)

2. Технічні стандарти для машин і пристроїв безпеки
Обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки покликані виключити будь-який ризик нещасного випад-
ку. Вони застосовні до ринкування в ЄС таких продуктів:

Деякі типи машин (зокрема, підйомники, підвісні канатні дороги, медичні прилади, трактори) охоплені спеці-
альними директивами і тому виключені зі сфери застосування цієї директиви. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги щодо безпеки захищають від будь-якого ризику, пов’язаного з використанням машин (механічні 
пошкодження, електричні ризики, екстремальні температури, пожежі, вибухи, шуми, випромінювання, витоки газів, 
ризик застрягти в машині тощо). Обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки для захисту довкілля застосов-
ні тільки до обладнання для внесення пестицидів.
Вони охоплюють такі аспекти, як дизайн машини, щоб полегшити управління ними, інструкції з користування, ергоно-
міку, матеріали, системи управління, технічного обслуговування, застереження тощо.
Директива обумовлює більш специфічні вимоги до охорони здоров’я і безпеки для декяких категорій машин або де-
яких небезпек.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Законодавство

amendіng Dіrectіve 95/16/EC (OJ L-157 09/06/2006) (CELEX 32006L0042)

market of fl cuttіng attachments for portable hand-held brush cutters (OJ L-18 21/01/2012) (CELEX 32012D0032)

3. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:

Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.

Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).

4. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
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повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)

5. Технічні нормативи єс для обладнання, що працює під тиском
Для розміщення на ринку ЄС, обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні задовольняти обов’язкові 
вимоги безпеки, викладені в директиві: Dіrectіve 97/23/EEC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-181 
09/07/1997) (CELEX 31997L0023). Директива стосується дизайну, виробництва та оцінювання відповідності об-
ладнання та агрегатів, що працюють під максимально припустимим тиском понад 0,5 бара.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, як визначено у статті 3 Директиви – Dіrectіve 97/23/EEC of the 
European Parlіament and of the Councіl – повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І до директи-
ви. Ці вимоги пов’язані з проектуванням, виготовленням, матеріалами, тестуванням, маркуванням, етикетуванням та 
інструкціями.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють задовольнити обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандар-
тизації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Ці стандарти публікуються 
в Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як національні 
стандарти з ідентичними характеристиками.

Оцінювання відповідності

Обладнання, що працює під тиском, класифікують за рівнем ризику (Додаток ІІ до директиви). Обладнання, що 
працює під тиском, віднесене до категорій з І до ІV, повинно пройти належні процедури оцінювання відповід-
ності (їх називають «модулями») для підтвердження того, що продукція задовольняє вимогам директиви.

Маркування знаком «CE»

Обладнання та агрегати, що працюють під тиском, повинні бут марковані знаком «СЕ» до розміщення на ринку. 
Він символізує відповідність обладнання до обов’язкових вимог директиви. Знак має бути прикріплений до кож-
ної одиниці обладнання або агрегату, що працюють під тиском, у такий спосіб, що він був видимий, легко чита-
бельний і незмивний, і повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером уповноваженого органу, задія-
ного на етапі контролю за виробництвом.

Законодавство

laws of the Member States concernіng pressure equіpment (OJ L-181 09/07/1997) (CELEX 31997L0023)
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6. Технічні стандарти єс для простих посудин високого тиску
Для розміщення на ринку ЄС, посудин, для яких добуток максимального експлуатаційного тиску і внутрішньо-
го об’єму камери (PS x V) перевищує 50 барів/л, повинні відповідати вимогам безпеки, визначеним у директи-
ві: Dіrectіve 2009/105/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-264 08/10/20 09) (CELEX 32009L0105).

Ця директива застосовна до серійно виготовлених простих посудин високого тиску, що розуміє будь-яку звар-
ну посудину, яка піддається внутрішньому надлишковому тиску понад 0,5 бара, призначену для наповнення по-
вітрям або азотом і не призначену для нагрівання на вогні.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Посудини, для яких видобуток PS x V перевищує 50 барів/л повинні задовольняти вимоги, викладені в  Додатку І до 
директиви. Ці вимоги стосуються матеріалів, конструкції та  виробництва. 
Посудини, для яких PS x V дорівнює або менше 50 барів/л, повинні вироблятися за перевіреною в одній з держав-чле-
нів інженерною практикою і мати маркування, як зазначено в пункті 1 Додатку ІІ, крім маркування знаком «CE».

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

3. Оцінювання відповідності

Процедури оцінювання відповідності потрібні, щоб засвідчити відповідність продукції обов’язковим вимогам. 
У деяких випадках потрібно втручання третьої сторони (нотифікований орган). Нотифіковані органи – це орга-
нізації з оцінювання відповідності виробника обов’язковим вимогам, що їх призначили держави-члени і спові-
стили про це Європейську Комісію та інші держави-члени.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» свідчить про відповідність простих посудин високого тиску вимогам директиви.

Маркувати слід посудину або прикріплену до неї інформаційну платівку, так, щоб знак був видимий, розбірли-
вий і незмивний, та супроводжувався ідентифікаційним номером нотифікованого органу, відповідального за 
перевірки чи нагляд.

Законодавство

pressure vessels (OJ L-264 08/10/2009) (CELEX 32009L0105)

laws of the Member States concernіng pressure equіpment (OJ L-181 09/07/1997) (CELEX 31997L0023)

7. Технічні стандарти електромагнітної сумісності
Для ринкування в ЄС, електричні та електронні прилади повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладе-
ні в директиві – Electromagnetіc Compatіbіlіty (EMC) Dіrectіve 2004/108/EC of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108). Директива має на меті забезпечити, що їх робота захищена 
від електромагнітних перешкод.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Ці електронні прилади повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І так, що:

інше обладнання не може належно працювати, 
-

гіршення їхнього належного функціонування.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимо-
гам, викладеним у Додатку І.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, що засвідчити, що продукція задовольняє обов’язковим вимогам, 
сформульованим у Додатку І.

Відповідність приладів визначається з допомогою процедур, описаних в Додатку ІІ (внутрішній контроль вироб-
ництва) і Додатку ІІІ (оцінювання названого органу):

Внутрішній контроль виробництва:

Виробник повинен скласти технічну документацію, що свідчить про відповідність приладу обов’язковим вимо-
гам цієї директиви. Відповідність приладу всім дотичним гармонізованим стандартам і вимогам засвідчить де-
кларація ЄС про відповідність, складена виробником або його уповноваженим представником в ЄС.

Оцінювання названого органу:

На розсуд виробника або його уповноваженого представника в ЄС, можна виконувати також і цю процедуру. 
Вона полягає в застосуванні Додатку ІІ, а також поданні технічної документації названому органу, який ознайо-
миться з нею та вирішить, чи свідчить вона про виконання вимог директиви. Виробник повинен додати заяву 
названого органу до технічної документації.

Маркування знаком «CE»

Перед розміщенням на ринку, електричні та електронні прилади, які вважаються такими, що задовольняють 
обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І, слід позначити знаком відповідності «CE». Знак «CE» має бути прикрі-
плений згідно з Додатком V.

До пристрою, його упаковки чи інструкції з застосування може бути прикріплений будь-який інший знак, за умо-
ви, що це не погіршує ні видимість, ні читабельність знаку «CE». 

Маркування знаком «CE» повинно супроводжуватись ідентифікаційним номером названого органу, відповідаль-
ного за проведення процедури оцінювання відповідності, коли потрібна участь третьої сторони.

Законодавство

approxіmatіon of the laws of the Member States relatіng to electromagnetіc compatіbіlіty and repealіng 
Dіrectіve 89/336/EEC (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of the European Heating Industry (EHI)
Асоціація Європейської опалювальній галузі
Avenue des Arts. 40, B-1040 (5th floor)
Brussels 
Belgium
+32 (0)2 880 30 70
+32 (0)2 880 30 69
www.ehi.eu

Association of European Refrigeration Component 
Manufacturers (ASERCOM)
Асоціація Європейських виробників холодильних 
компонентів
194, Rue de Chataignières
F - 38890 Vignieu
+33 (0)474 80 64 53
+33 (0)474 80 64 53
www.asercom.org

Association in Europe for Specialist Printing 
Manufacturers (ESMA)
Європейська Асоціація спеціалістів поліграфічної 
промисловості
Sint-Jorisveld 44
B-3390 Sint-Joris-Winge, 
Belgium
 + 32 (0)16 894 353
 + 32 (0)16 434 971
www.esma.com

Committee for European Construction Equipment 
(CECE)
Європейський Комітет будівельного обладнання
Boulevard Auguste Reyers 80
B-1030 Brussels 
Belgium
+32 2 706 82 26
+32 2 706 82 10
www.cece.eu

European Association of Internal Combustion 
Engine Manufacturers (EUROMOT)
Європейська Асоціація виробників двигунів 
внутрішнього згоряння
Rond Point Schuman 6/5
1040 Brussels 
Belgium
+32 2 2 34 - 63 15
+32 2 2 34 - 79 11
www.euromot.eu

European Elevator Association (EEA)
Європейська Асоціація ліфтів 
Avenue Herrmann Debroux, 44
B-1160 Brussels 
Belgium
+32 (0)2 772 10 93
+32 (0)2 771 86 61
www.eea-eeig.org

European Association of the Machine Tool 
Industries (CECIMO)
Європейська Асоціація верстатобудівної 
промисловості
Avenue Louise 66
B - 1050 Brussels
Belgium
+32-2-502.70.90
www.cecimo.eu 

European Power Tool Association (EPTA)
Європейська Асоціація електроінструментів
Rue du Commerce 31
1000 Brussels
Belgium
+32 2 892 4623
www.epta.eu

European Federation of Woodworking Machinery 
Manufacturers (EUMABOIS)
Європейська Федерація виробників деревообробного 
обладнання
Centro Direzionale Milanofiori
1a Strada Palazzo F3
I-20090 Assago 
Milan, Italy 
+39-02-89210200
+39-02-8259009
www.eumabois.com

European Committee of Printing and Paper 
Converting Machinery (EUMAPRINT)
Європейський Комітет  обладнання для друку і 
переробки паперу 
Pfingstweidstrasse 102, Postfach
CH-8037 Zurich 
Switzerland
+41-(0)44-3844 814
+41-(0)44-3844 242
www.swissmem.ch
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European Association of Pump Manufacturers 
(Europump)
Європейська Асоціація виробників насосів
80 Bd Reyers 
1030 Brussels,
 Belgium
+32 2 706 82 30
+32 2 706 82 30
www.europump.net

European Organisation for Civil Aviation 
Equipment (EUROCAE)
Європейська організація обладнання для цивільної 
авіації 
102 rue Étienne Dolet
92240 Malakoff
France
+33.1.40.92.79.30
+33.1.46.55.62.65
www.eurocae.net

European Committee of Domestic Equipment 
Manufacturers (CECED)
Європейський Комітет виробників побутової 
техніки
Bld Brand Whitlock 114
1200 Brussels 
Belgium
+32 2 738 78 10
+32 2 403 08 41
www.ceced.eu

European Automobile Manufacturer's Association 
(ACEA)
Європейська Асоціація автомобільного 
виробництва
Avenue des Nerviens 85 
B-1040 Brussels 
Belgium
+32 2 732 55 50 
+32 2 738 73 10 
www.acea.be

European Association of Automotive Suppliers 
(CLEPA)
Європейська Асоціація автопостачальників
Boulevard Brand Whitlock 87 Brussels, 
1200 Belgium
+32 2 732 68 43
+32 2 738 73 54
www.clepa.eu

Federation of European Heating, Ventilation and 
Air Conditioning Associations (REHVA)
Європейська Федерація опалення, вентиляції та 
кондиціонування
Office  40 Rue Washington
1050 Brussels 
 Belgium 
+32-2-5141171 
+32-2-5129062  
www.rehva.eu

Glass Europe - Headquarters (AGC)
Скло Європи
Avenue Jean Monnet 4, 
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgium
+32 (0)2 409 30 00
+32 (0)2 672 44 62
www.agc-glass.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AUTOMECHANICS  (раз на рік)
Інструменти для ремонту автомобілів, сервісного 
обладнання, запасних частин, догляду та аксесуари
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia 
www.bt1.lv

AUTOTEC (раз на 2 роки)
Вантажна і комунальна техніка, запасних частин, 
аксесуарів та сервісних технологій
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

AUTOZUM SALZBURG (раз на 2 роки)
Автосервіс і АЗС , обладнання для автотранспорту, 
запчастини, аксесуари
Messezentrum Salzburg (Salzburg Exhibition Centre)
Salzburg 
Austria
www.autozum.at

BALTTECHNIKA (раз на рік)
Машинобудування,промислове обладнання, 
електроніка й електротехніка, контрольно-
вимірювальні прилади та екології
Lithuanian Exhibition Centre (Litexpo)
Vilnius  
Lithuania
www.litexpo.lt

COMVAC (раз на 2 роки)
Стиснене повітря і вакуумні технології
Deutsche Messe Hannover
Hannover  
Germany
www.hannovermesse.de

COMPOSITES EUROPE (раз на рік)
Технологія і застосування
Düsseldorf Exhibition Centre
Stuttgart 
Germany
www.composites-europe.com

ENGINE EXPO (раз на рік)
Двигун,  розробка і виробництва
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart  
Germany
www.engine-expo.com

ESEF (раз на 2 роки)
Металообробка, промислові системи і модулі, 
проектування та дизайн, технології обробки 
поверхонь, гуми та пластмас, штампів і прес-форм
Jaarbeurs Utrecht
Utrecht 
Netherlands
www.esef.nl

ESOPE (раз на 3 роки)
Обладнання, що працює під тиском
Palais des Congrès de Paris Porte Maillot
Paris  
France
www.esope-paris.com

FASTENER FAIR STUTTGART (раз на 2 роки)
Кріплення і кріпильні технології
New Stuttgart Trade Fair Centre 
Stuttgart  
Germany
www.fastenerfair.com

GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND 
SUPPLIERS EXPO (раз на рік)
Постачальники авто компонентів
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.globalautomotivecomponentsandsuppliersexpo.
com

HAPE (раз на рік)
Гідравліка, пневматика та приводи
Poznan Congress Center
Poznan  
Poland
www.hape.mtp.pl

HAPEXPO (раз на рік)
Гідравліка, пневматика та автоматика
Expo Silesia Exhibition Centre
Sosnowiec  
Poland
www.exposilesia.pl

INDUSTRIE PARIS (раз на 2 роки)
Професійні виробничі технології
Paris Nord Villepinte
Paris   
France
www.industrie-expo.com
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MECHANICS DAYS (раз на рік)
Механіка
Aéroport de Paris-Orly - Centre des Congrès
Paris  
France
www.mechanicsdays.com

MECATEC (раз на 2 роки)
Механіка
Helsinki Fair Centre
Helsinki  
Finland 
www.messukeskus.com

MECSPE (раз на рік)
Механіка
Fiere di Parma Fairgrounds
Parma  
Italy
www.mecspe.com

MOTEK ITALY (раз на рік)
Складальних і обробних технологій 
Fiere di Parma Fairgrounds
Parma  
Italy
www.mecspe.com

MOTEK (раз на рік)
Складальних і обробних технологій 
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart  
Germany
www.motek-messe.de

MONDIAL DE L'AUTOMOBILE (раз на 2 роки)
Легкові автомобілі, електромобілі і альтернативні 
потужні автомобілі, дизайн, інжиніринг, тюнінг, 
аксесуари та запчастини для легкових автомобілів, 
виробники оригінального устаткування
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.mondial-automobile.com

MOTOR SHOW SOFIA (раз на 2 роки)
Автомобілі, запчастини та автокосметикаInter 
Expo Center
Sofia 
Bulgaria
www.iec.bg

MOTORSPORT EXPO (раз на рік)
Все для мотоспорту 
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

MOTORTEC AUTOMECHANIKA MADRID (раз на 2 
роки)
Автозапчастини, обладнання та автосервіс
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.ifema.es

PEMD (раз на рік)
Електроніка машин і електроприводів
The Hilton Hotel, Glasgow
Glasgow  
UK - United Kingdom
www.conferences.theiet.org

TPA ITALIA (раз на 2 роки)
Потужність і трансмісія, повний привід, апаратура 
управління і дизайн промислового обладнання
Fiera Milano, Rho
Milan  
Italy
www.tpa-italia.com
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Група 85.  
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; 
АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ АБО ВІДТВОРЕННЯ 
ЗВУКУ; ТЕЛЕВІЗІЙНА АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ 
ТА ВІДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ І ЗВУКУ,  ЇХ ЧАСТИНИ  
ТА ПРИЛАДДЯ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
85.01 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок)

85.02 Електрогенераторні установки та обертові електричнi перетворювачi

85.03 Частини, призначенi виключно або головним чином для машин товарної позицiї 8501 або 8502

85.04 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад випрямлячi), котушки індук-
тивності та дроселi

85.05 
Електромагнiти; магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля 
намагнiчування; електромагнiтнi або з постiйними магнiтами затискнi патрони, затискачі та аналогічні 
пристрої для фiксацiї; електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi головки

85.06 Первинні елементи та первинні батареї

85.07  Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-
якої iншої форми

85.08  Пилососи

85.09  Машини електромеханiчнi побутовi з умонтованим електродвигуном, крім пилососів товарної позиції 
8508

85.10 Електробритви, машинки для підстригання волосся та епiляцiйнi апарати з вмонтованим електродвигу-
ном

85.11

Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння із запаленням вiд iскри 
або компресiйним методом (наприклад магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного 
струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад 
постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами

85.12  
Обладнання електроосвiтлювальне або сигналiзацiйне (крiм виробiв товарної позицiї 8539), склоочис-
ники, пристрої, що запобігають обмерзанню та запотіванню, якi використовуються на велосипедах або 
моторних транспортних засобах

85.13  Лiхтарi електричнi портативнi, що дiють за допомогою власного джерела енергiї (наприклад на сухих ба-
тарейках, акумуляторах, магнето), крiм освiтлювальних приладiв товарної позицiї 8512

85.14
Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи індукційні або діелектричні); iнше 
промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, індукційне або діелек-
тричне

85.15

Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без нього, електричні (включа-
ючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультраз-
вукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричнi машини та апарати для 
гарячого напилення металiв або металокерамiки
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ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

85.16

Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричнi нагрівачі занурені; прилади 
електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад 
сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi 
побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 
8545

85.17

Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку та інших бездротових ме-
реж зв’язку; інша апаратура для передачі або прийому голосу, зображень та іншої інформації, включаючи 
апаратуру для комунікації в мережі проводового або бездротового зв’язку (наприклад, в локальній або 
глобальній мережі зв’язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 
8527 або 8528

85.18

Мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; навушники та те-
лефони головні, об’єднані чи не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які складаються з мікрофона та 
одного чи більше гучномовця; пiдсилювачi звукових частот електричнi; електричнi звукопiдсилювальні 
комплекти

85.19 Звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура

85.21 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього:

85.22 Частини та приладдя, призначенi винятково або головним чином для апаратури товарних позицiй 8519 
— 8521

85.23
Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні пристрої для зберігання інформації, “smart картки” та інші 
носії для запису звуку або інших явищ, записані або незаписані, включаючи матриці та форми для виго-
товлення дисків, крім виробів групи 37

85.25
Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять при-
ймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифрові камери та 
записувальні відеокамери 

85.26 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади і радiоапаратура дистанцiйного керування

85.27 Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи  не поєднана в одному корпусi з звукозапису-
вальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником

85.28
Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апа-
ратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що запи-
сує або відтворює звук чи зображення

85.29 Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8525 — 8528

85.30
Електричне устатковання сигналiзацiйне, забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на заліз-
ницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для парку-
вання, портових спорудах чи аеродромах (крiм обладнання товарної позицiї 8608)

85.31 Електрообладнання звукове або візуальне сигналiзацiйне (наприклад дзвоники, сирени, iндикаторнi 
панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530

85.32 Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi:

85.33 Резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв:

85.34 Схеми друкованi

85.35

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електрич-
них кіл або в електричних колах (наприклад вимикачi, перемикачi, роз’єднувачi, запобiжники плавкі, 
блискавковiдводи, обмежувачi напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельнi вилки i розет-
ки та інші з’єднувачі, коробки з’єднання) для напруги понад 1 000 В

85.36

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл 
або в електричних колах (наприклад вимикачi, роз’єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкі, гасни-
ки стрибків напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки з’єднання), 
для напруги не бiльш як 1 000 В; з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабе-
лів



1541Група 85. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; АПАРАТУРА ...

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

85.37
Пульти, панелi, консолi, столи, розподільні щити та iнши основи, обладнані двома або більше пристроями 
товарної позицiї 8535 чи 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи 
апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517

85.38 Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8535, 8536 чи 8537

85.39 Електричні лампи розжарення або газорозряднi, включаючи лампи герметичні спрямованого світла, 
ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи; дуговi лампи

85.40
Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад лампи, трубки 
вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутні дугові випрямні лампи та трубки, електронно-променевi трубки, 
телевiзiйнi передавальні трубки)

85.41
Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, 
включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у 
панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п’єзоелектричнi кристали, зiбранi

85.42 Електронні інтегровані схеми

85.43 Машини та апаратура електричнi, що мають індивідуальні функцiї, в іншому місці цієї групи не описані або 
не зазначені

85.44

Проводи iзольованi (включаючи емальовані чи анодовані), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi 
iзольованi електричнi провiдники із з’єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, 
складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними 
провідниками або з’єднувальними пристроями

85.45 Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi, вугiлля для ламп або гальванiчних елементiв та iншi вироби з графiту 
чи інших видiв вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехнiці

85.46 Iзолятори електричнi з будь-яких матерiалiв

85.47

Арматура iзолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з 
iзоляцiйних матерiалiв, або, що містить прості металеві компоненти (наприклад, різьбові патрони), вмон-
товані під час формування лише з метою складання, крiм iзоляторiв товарної позицiї 8546; iзоляцiйнi 
трубки та їх з’єднувальнi деталi з недорогоцiнних металiв, з внутрішньою iзоляцiєю

85.48

Залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв; використані (ви-
снажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та використані (виснажені) елек-
тричні акумулятори; електричнi частини апаратури та обладнання, в іншому місці даної групи не описані 
або не зазначені

     



1542 МАКРОПЕДІЯ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС електричних машин, обладнання та їх частин за пері-
од 2012-2014 років склав €964 млн, зростаючи в середньому на 4% на рік.  Для ЄС це становило 0,56% від серед-
ньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 85 за згаданий період, що склало €173 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 85 (€ млн)

Частка Групи 85 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 85 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 85 (%)

8544  ПРОВОДИ IЗОЛЬОВАНI (ВКЛЮЧАЮЧИ ЕМАЛЬОВАНІ ЧИ АНОДОВАНІ), КАБЕЛI (ВКЛЮЧАЮЧИ КОАКСIАЛЬНI) ТА 
IНШI IЗОЛЬОВАНI ЕЛЕКТРИЧНI ПРОВIДНИКИ ІЗ З’ЄДНУВАЛЬНИМИ ДЕТАЛЯМИ АБО БЕЗ НИХ; КАБЕЛI ВОЛОКОННО-
ОПТИЧНI, СКЛАДЕНI З ВОЛОКОН З IНДИВIДУАЛЬНИМИ ОБОЛОНКАМИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЗІБРАНІ ВОНИ ЧИ 
НІ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ПРОВІДНИКАМИ АБО З’ЄДНУВАЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ

8528  МОНІТОРИ ТА ПРОЕКТОРИ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ НЕ ВХОДИТЬ ПРИЙМАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА АПАРАТУРА; ПРИЙМАЛЬ-
НА АПАРАТУРА ДЛЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ПОЄДНАНА АБО НЕ ПОЄДНАНА З РАДІОМОВНИМ ПРИЙМАЧЕМ АБО З ПРИ-
СТРОЄМ, ЩО ЗАПИСУЄ АБО ВІДТВОРЮЄ ЗВУК ЧИ ЗОБРАЖЕННЯ

8529  ЧАСТИНИ, ПРИЗНАЧЕНI ВИКЛЮЧНО АБО ГОЛОВНИМ ЧИНОМ ДЛЯ АПАРАТУРИ ТОВАРНИХ ПОЗИЦIЙ 8525 — 8528
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CHAPTER 85: ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT 
AND PARTS THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of electrical machinery and equipment and parts thereof between 2012 and 2014 
amounted to €964mn, growing by an average of  4% per annum over the period. This represents 0,56% of 
the EU’s €173bn average worldwide imports of these products over this period. 
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1543Група 85. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; АПАРАТУРА ...

8516  ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ АКУМУЛЮВАЛЬНІ АБО БЕЗІНЕРЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНI НАГРІВАЧІ ЗАНУРЕНІ; ПРИЛАДИ 
ЕЛЕКТРИЧНI ДЛЯ ОБIГРIВАННЯ ПРИМIЩЕНЬ, ҐРУНТУ; ЕЛЕКТРОНАГРIВАЛЬНI АПАРАТИ ПЕРУКАРСЬКI (НАПРИКЛАД 
СУШАРКИ ДЛЯ ВОЛОССЯ, БIГУДI, ЩИПЦI ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ЗАВИВКИ) АБО СУШАРКИ ДЛЯ РУК; ПРАСКИ ЕЛЕКТРИЧНI; 
IНШI ПОБУТОВI ЕЛЕКТРОНАГРIВАЛЬНI ПРИЛАДИ; ЕЛЕМЕНТИ ОПОРУ НАГРIВАЛЬНI, КРIМ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ТОВАР-
НОЇ ПОЗИЦIЇ 8545

8536  ЕЛЕКТРИЧНА АПАРАТУРА ДЛЯ КОМУТАЦІЇ АБО ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЧИ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧ-
НИХ КІЛ АБО В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ (НАПРИКЛАД ВИМИКАЧI, РОЗ’ЄДНУВАЧI, ПЕРЕМИКАЧI, РЕЛЕ, ЗАПОБIЖНИКИ 
ПЛАВКІ, ГАСНИКИ СТРИБКІВ НАПРУГИ, ШТЕПСЕЛЬНI ВИЛКИ I РОЗЕТКИ, ПАТРОНИ ДЛЯ ЛАМП ТА ІНШІ З’ЄДНУВАЧІ, 
КОРОБКИ З’ЄДНАННЯ), ДЛЯ НАПРУГИ НЕ БIЛЬШ ЯК 1 000 В; З’ЄДНУВАЧІ ДЛЯ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН, ВОЛОКОННО-
ОПТИЧНИХ ДЖГУТІВ АБО КАБЕЛІВ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 251 вид продукції Групи 85  (на рівні 6 знаків), що склало  88,0% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

854430  Комплекти проводiв для свiчок запалювання та комплекти 
проводiв iнших типiв, якi використовуються в моторних 
транспортних засобах, літаках та на суднах

449 097 250 46,6%

854442 Проводи iзольованi (включаючи емальовані чи анодовані), 
кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi 
провiдники із з’єднувальними деталями або без них; кабелi 
волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними 
оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з елек-
тричними провідниками або з’єднувальними пристроями, 
оснащені з’єднувальними пристроями

117 046 081 12,1%

852871 Монітори та проектори, до складу яких не входить при-
ймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для 
телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним 
приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук 
чи зображення, яка не призначена для включення до свого 
складу відеодисплея або екрана

111 375 054 11,5%

852990 Частини, призначенi виключно або головним чином для 
апаратури товарних позицiй 8525 — 8528, інші

62 886 060 6,5%

851680 Елементи опору нагрiвальнi 39 727 364 4,1%
850710 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, 

прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої iншої 
форми, свинцевi, що використовуються для запуску порш-
невих двигунiв

19 376 419 2,0%

852190 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, 
з вiдеотюнером або без нього, інша

16 647 466 1,7%

851140 Стартери та стартер-генератори 10 820 571 1,2%
854370 Іншi машини та апаратура 10 764 867 1,1%
854420 Кабелi коаксiальнi та iншi коаксiальнi провiдники електричні 9 809 498 1,0%



1544 МАКРОПЕДІЯ

ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 85 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

850710 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-
якої iншої форми, свинцевi, що використовуються для запуску поршневих двигунiв

8507 10 41 --- Що працюють на рiдкому електролiтi 3,7% 0 0%
8507 10 49 --- Інші 3,7% 0 0%
8507 10 92 --- Що працюють на рiдкому електролiтi 3,7% 0 0%
8507 10 98 --- Інші 3,7% 0 0%

851140 Стартери та стартер-генератори 3,2% 0 0%
851680 Елементи опору нагрiвальнi

8516 80 20 -- Змонтованi з iзолювальним каркасом 2,7% 0 0%
8516 80 80 -- Іншi 2,7% 0 0%

852190 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з 
вiдеотюнером або без нього, інша

13,9% 7 11,9%

852871 Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апара-
тура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує 
або відтворює звук чи зображення, яка не призначена для включення до свого складу відеодисплея або 
екрана

8528 71 11 ---- Електронні модулі для вмонтовування в машини автоматично-
го оброблення інформації

Вільна 0 0%

8528 71 13 ---- Апарати з приладами на основі мікропроцесора, з вмонтова-
ним модемом, для доступу в Інтернет та з функцією інтерактивно-
го обміну інформацією, здатні приймати телевізійні сигнали (“циф-
ровий декодер” з функцією зв’язку)

Вільна 0 0%

8528 71 19 ---- Інші 14% 7 12,0%
8528 71 90 --- Інша 14% 7 12,0%

852990 Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8525 — 8528, інші
8529 90 20 -- Частини апаратури товарних підкатегорій 8525 60 00, 8525 80 30, 

8528 41 00, 8528 51 00, 8528 61 00
Вільна 0 0%

8529 90 41 ---- Дерев’янi 2% 0 0%
8529 90 49 ---- З iнших матерiалiв 3% 0 0%
8529 90 65 --- Електроннi модулі 3% 0 0%
8529 90 92 ---- Для телевізійних камер товарної підкатегорії 8525 80 11 та 

8525 80 19 і апаратури товарних позицій 8527 та 8528 
5% 0 0%

8529 90 97 ---- Інші 3% 0 0%
854370 Іншi машини та апаратура

8543 70 10 -- Електричні машини з функцією перекладача або словника Вільна 0 0%
8543 70 30 -- Антеннi пiдсилювачi 3,7% 0 0%



1545Група 85. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; АПАРАТУРА ...

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

8543 70 51 ---- З найбiльшою довжиною трубки 100 см 3,7% 0 0%
8543 70 55 ---- Іншi 3,7% 0 0%
8543 70 59 --- Іншi 3,7% 0 0%
8543 70 60 -- Електричнi охороннi генератори 3,7% 0 0%
8543 70 90 -- Інші 3,7% 0 0%

854420 Кабелi коаксiальнi та iншi коаксiальнi провiдники електричні 3,7% 0 0%
854430  Комплекти проводiв для свiчок запалювання та комплекти 

проводiв iнших типiв, якi використовуються в моторних тран-
спортних засобах, літаках та на суднах

3,7% 0 0%

854442 Проводи iзольованi (включаючи емальовані чи анодовані), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi 
iзольованi електричнi провiдники із з’єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, 
складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними 
провідниками або з’єднувальними пристроями, оснащені з’єднувальними пристроями

8544 42 10 --- Використовувані для телекомунiкацiй Вільна 0 0%
8544 42 90 --- Інші 3,3% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, 

і 

- Виробництво у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника 

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 85. 

Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять з 
певної країни 

8521 Апаратура запису та відтворю-
вання відео, поєднана або ні із 
пристроєм настройки відео 

Виробництво, у якому: 
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % 
ціни товару від виробника і 
- ціна усіх матеріалів іншого походжен-
ня не перевищує ціни матеріалів, що 
походять з цієї країни 

Виробництво, у якому ціна усіх 
матеріалів не перевищує 30 % 
ціни товару від виробника 

8528 - монітори та проектори, не по-
єднані з телевізійною апарату-
рою, що можуть використовува-
тись окремо чи у складі систем 
автоматичної обробки даних 
заголовку 8471 
 - інші монітори та проектори, 
не поєднані з телевізійною апа-
ратурою; телевізійна апаратура 
отримання сигналу, що можуть 
використовуватись окремо чи у 
складі радіотрансляційних при-
ймачів або апаратури запису та 
відтворення відео та звуку;

Виробництво, у якому ціна усіх матері-
алів не перевищує 40 % ціни товару від 
виробника 

Виробництво, у якому: 
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % 
ціни товару від виробника і 
- ціна усіх матеріалів іншого походжен-
ня не перевищує ціни матеріалів, що 
походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх 
матеріалів не перевищує 25 % 
ціни товару від виробника

8529 Деталі, що можуть використову-
ватись окремо чи у складі апа-
ратів заголовків 8525-8528: 

-Можуть використовуватись 
окремо чи у складі апаратів за-
пису та відтворення відео 
Можливе використання окре-
мо або разом із моніторами та 
проекторами, що не поєднані 
з телевізійною апаратурою, 
які можуть використовуватись 
окремо чи у складі систем авто-
матичної обробки даних заголо-
вку 8471 

-Інші 

Виробництво, у якому ціна усіх матері-
алів не перевищує 40 % ціни товару від 
виробника 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, 
окрім матеріалів даного товару, і 
-у якому ціна усіх матеріалів не переви-
щує 40 % ціни товару від виробника 

Виробництво, у якому: 
- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % 
ціни товару від виробника і 
- ціна усіх матеріалів іншого походжен-
ня не перевищує ціни матеріалів, що 
походять з цієї країни 

Виробництво, у якому ціна усіх 
матеріалів не перевищує 30 % 
ціни товару від виробника 

Виробництво, у якому ціна усіх 
матеріалів не перевищує 25 % 
ціни товару від виробника 

8544 Ізольовані (зокрема, емальовані 
чи анодовані) проводи, кабелі 
(у том числі, коаксіальні) та інші 
ізольовані провідники, осна-
щені конекторами або ні; опто-
волоконні кабелі, вироблені з 
окремих захищених волокнин, 
поєднані або ні з електричними 
провідниками або оснащені ко-
некторами 

Виробництво, у якому ціна усіх матері-
алів не перевищує 40 % ціни товару від 
виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 85 : Електричні ма-
шини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку; телевізійна апаратура для запису 
та  відтворення зображення і звуку,  їх частини  та приладдя, при експорті в Європейський Союз.82

1. Технічні вимоги для низьковольтного електричного обладнання

2. Технічні стандарти для низьковольтного електричного обладнання

3. Технічні стандарти для радіообладнання та телекомунікаційного обладнання

4. Технічні стандарти для побутових газових установок

5. Технічні стандарти для машин і пристроїв безпеки

6. Вимоги екодизайну для споживання електроенергії електричним та електронним побутовим і офісним 
обладнанням у вимкненому стані, в режимі очікування та очікування в мережі

7. Обмеження щодо небезпечних речовин

8. Відходи електричного та електронного обладнання

9. Вимоги до батарейок і акумуляторів 

10.  Технічні  вимоги до цивільних літаків 

11.  Технічні стандарти для автомобілів

1. Технічні вимоги до низьковольтного електричного обладнання
Директива охоплює електричне обладнання (зокрема, деякі компоненти, призначені для включення в інше об-
ладнання), призначене для використання при номінальній напрузі:

Зокрема, директиві підлягає така продукція як електроприлади, освітлювальне обладнання, електропроводка, 
перехідники та комплекти шнурів або електромонтажне обладнання.

Обладнання, не охоплене директивою, перелічено в Додатку ІІ до директиви.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Основні правила техніки безпеки, викладені в Додатку І до директиви, захищають від ризиків, пов’язаних з викорис-
танням електричного обладнання, та ризиків, які можуть спричинити зовнішні впливи на електрообладнання, не тіль-
ки електричні, а й механічні, хімічні та будь-які інші (шум, вібрація тощо).

Гармонізовані стандарти

Технічні характеристики для задоволення обов’язкових вимог в директиві не описані. Проте, продукти вважа-
ються такими, що задовольняють обов’язкові вимоги безпеки, якщо їх виготовлено відповідно до:

(CENELEC) на основі обов’язкових вимог, сформульованих в директиві; або

-
монізованих стандартів.

Виробник може виготовляти продукцію без застосування гармонізованих або міжнародних стандартів, але, в 
такому випадку, продукт не буде користуватися «презумпцією» відповідності, а виробнику доведеться включа-
ти в технічну документацію опис заходів, вжитих для задоволення обов’язкових вимог безпеки.

82  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи



1548 МАКРОПЕДІЯ

Законодавство

electrіcal equіpment desіgned for use wіthіn certaіn voltage lіmіts (OJ L-374 27/12/2006) (CELEX 32006L0095)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)

2. Технічні стандарти для низьковольтного електричного обладнання
Ринкування в ЄС низьковольтного електричного обладнання підлягає обов’язковим вимогам, покликаним га-
рантувати безпеку людей, домашніх тварин і майна.

Директива охоплює електричне обладнання (зокрема, деякі компоненти, призначені для включення в інше об-
ладнання), зроблене для використання при номінальній напрузі:

Зокрема, директиві підлягає така продукція як електроприлади, освітлювальне обладнання, електропроводка, 
перехідники та комплекти шнурів або електромонтажне обладнання.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Основні правила техніки безпеки, викладені в Додатку І до директиви, захищають від ризиків, пов’язаних з викорис-
танням електричного обладнання та ризиків, які можуть спричинити на електрообладнання зовнішні впливи, не тіль-
ки електричні, а й механічні, хімічні та будь-які інші (шум, вібрація тощо).

Гармонізовані стандарти

Технічні характеристики для задоволення обов’язкових вимог в директив не описані. Проте, продукти вважа-
ються відповідними до обов’язкових вимог безпеки, якщо їх виготовлено відповідно до:

(CENELEC) на основі обов’язкових вимог, сформульованих в директиві; або

-
монізованих стандартів.

але, в такому випадку, продукт не буде користуватися «презумпцією» відповідності та виробникові дове-
деться включати в технічну документацію опис заходів, яких він ужив для задоволення обов’язкових ви-
мог безпеки.

Законодавство

electrіcal equіpment desіgned for use wіthіn certaіn voltage lіmіts (OJ L-374 27/12/2006) (CELEX 32006L0095)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)

3. Технічні стандарти для радіообладнання та телекомунікаційного 
термінального обладнання
Технічні регламенти застосовуються до всього обладнання, що використовує радіочастотний спектр, і всього 
кінцевого обладнання, підключеного до телекомунікаційних мереж загального користування, за винятком кіль-
кох категорій. Приклади охоплених продуктів:
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дверей та інші радіоприлади ближньої дії.

-
бельне телебачення і ПК-модеми.

регулюються іншими директивами ЄС, виключені зі сфери застосування цієї директиви. Зокрема, виклю-
чаються категорії, перелічені в Додатку І: обладнання, що використовується радіоаматорами, суднове 
обладнання, кабелі та дроти, тільки приймальне радіоустаткування, призначене для прийому звуку і те-
летрансляційних послуг, обладнання, що використовується в цивільній авіації, а також обладнання для 
управління повітряним рухом.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Радіоустаткування повинно бути сконструйовано так, щоб ефективно використовувати спектр, виділений для назем-
ного / космічного радіозв’язку і орбітальні ресурси та уникати перешкод. Прилади конкретних типів повинні бути 
сконструйовані так, що::

– вони взаємодіють через мережі з іншими пристроями, і можуть бути підключені до інтерфейсів відповідного 
типу на всій території ЄС; і / або

– вони не завдають шкоди мережі чи її функціонуванню, не використовують мережеві ресурси неправильно, ви-
кликаючи неприйнятне погіршення якості зв’язку; і / або

– у них передбачені запобіжники, щоб забезпечити захист персональних даних і конфіденційність користувача і 
абонента; і / або

– вони підтримують деякі функції, що дозволяють запобігати шахрайству; і / або
– вони підтримують деякі функції, що забезпечують доступ до служб екстреної допомоги; і / або
– вони підтримують деякі функції для того, щоб полегшити користування користувачам з обмеженими можливостями.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандарти-
зації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, за-
вдання яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб спри-
яти вільній торгівлі на європейському єдиному ринку.

Законодавство

telecommunіcatіons termіnal equіpment and the mutual recognіtіon of theіr conformіty (OJ L-91 07/04/1999) 
(CELEX 31999L0005)

of the laws of Member States relatіng to electrіcal equіpment desіgned for use wіthіn certaіn voltage lіmіts (OJ 
L-374 27/12/2006) (CELEX 32006L0095)

approxіmatіon of the laws of the Member States relatіng to electromagnetіc compatіbіlіty and repealіng 
Dіrectіve 89/336/EEC (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108)

4. Технічні стандарти для побутових газових установок
Нормативні вимоги поширюються на побутові газові установки та їхні складники, які використовують для при-
готування їжі, опалення, нагрівання води, охолодження, освітлення чи миття. Пальники з примусовим поданням 
палива та нагрівальні установки, оснащені такими пальниками, також потрапляють в сферу їхньої дії.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Побутові газові установки підлягають обов’язковим вимогам щодо охорони здоров’я та безпечності, визначеним у 
Додатку І до директиви. Ці вимоги стосуються деяких загальних і технічних умов, матеріалів, використаних у їх вироб-
ництві, а також моделі та конструкції.
Установки повинні:

-
чання тощо,

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандарти-
зації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC).

Законодавство

applіances burnіng gaseous fuels (OJ L-330 16/12/2009) (CELEX 32009L0142)

5. Технічні стандарти для машин і пристроїв безпеки
Обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки покликані виключити будь-який ризик нещасного випад-
ку. Вони застосовні до ринкування в ЄС таких продуктів:

Деякі типи машин (зокрема, підйомники, підвісні канатні дороги, медичні прилади, трактори) охоплені спеці-
альними директивами і тому виключені зі сфери застосування цієї директиви. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги щодо безпеки захищають від будь-якого ризику, пов’язаного з використанням машин (механічні 
пошкодження, електричні ризики, екстремальні температури, пожежі, вибухи, шуми, випромінювання, витоки газів, 
ризик застрягти в машині тощо). Обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки для захисту довкілля застосов-
ні тільки до обладнання для внесення пестицидів.
Вони охоплюють такі аспекти, як дизайн машини, щоб полегшити управління ними, інструкції з користування, ергоно-
міку, матеріали, системи управління, технічного обслуговування, застереження тощо.
Директива обумовлює більш специфічні вимоги до охорони здоров’я і безпеки для декяких категорій машин або де-
яких небезпек.
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Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Законодавство

amendіng Dіrectіve 95/16/EC (OJ L-157 09/06/2006) (CELEX 32006L0042)

market of fl cuttіng attachments for portable hand-held brush cutters (OJ L-18 21/01/2012) (CELEX 32012D0032)

6. Вимоги екодизайну для споживання електроенергії електричним та 
електронним побутовим і офісним обладнанням у вимкненому стані, в режимі 
очікування та очікування в мережі
Електричне та електронне побутове та офісне обладнання можна розміщувати на ринку ЄС, якщо воно задоволь-
няє вимоги екодизайну для споживання електроенергії у вимкненому стані та в режимі очікування.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Мета цієї постанови – поступово зменшити споживання електроенергії в режимі очікування та очікування в мережі, 
та втрати у вимкненому стані. Обладнання повинно бути:

– доступно в продажу, як єдина функціональна одиниця, призначена для кінцевого користувача
– залежне від споживання енергії з електромережі 
– призначене для використання з номінальною напругою 250 В або нижче 
У Додатку ІІ до постанови визначено такі вимоги екодизайну:
– Споживання енергії у вимкненому стані не повинно перевищувати 0,50 Вт
– Споживання енергії у режимі очікування не повинно перевищувати 0,50 Вт або 1,00 Вт за наявності інформацій-

ного екрана чи екрана для відображення статусу
– Наявність вимкненого режиму та / або режиму очікування 
– Коли обладнання (не мережеве) забезпечує не основну функцію, воно повинно, мати функцію управління жив-

ленням або подібну функцію, яка автоматично перемикає обладнання, через якнайкоротший час, потрібний для 
призначеного використання, в режим очікування або вимкнений стан, або інший режим низького споживання, 
що задовольняє суворіші вимоги щодо енергоспоживання.

Законодавство

European Parlіament and of the Councіl wіth regard to ecodesіgn requіrements for standby and off mode, and 
networked standby, electrіc power consumptіon of electrіcal and electronіc household and offіce equіpment 
(OJ L-339 18/12/2008) (CELEX 32008R1275)

framework for the settіng of ecodesіgn requіrements for energy-related products (OJ L-285 31/10/2009) (CELEX 
32009L0125)
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7. Обмеження щодо небезпечних речовин

Щоб запобігти виробленню та викиданню небезпечних відходів, і заохочувати повторне використання, пере-
робку та інших форми відновлення таких відходів, розміщення на ринку ЄС електричного та електронного об-
ладнання підлягає низці вимог.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Електронне обладнання та деталі на ринку, в тому числі кабелі та запасні частини для його ремонту, повторного ви-
користання, відновлення або модернізації, не повинні містити небезпечних речовин і матеріалів у кількостях, що пе-
ревищують такі максимальні значення:

– 0,01% за вагою гомогенного матеріалу кадмію
– 0,1% за вагою гомогенного матеріалу свинцю, ртуті, шестивалентного хрому, полібромованих дифенілів (PBB) і 

полібромованих дифенілових ефірів (PBDE)

Оцінювання відповідності

Перед розміщенням електронного обладнання на ринку, виробник повинен скласти необхідну технічну доку-
ментацію і провести процедуру внутрішнього контролю виробництва для забезпечення відповідності продукту 
вимогам, викладеним у директиві. Він також повинен скласти декларацію ЄС про відповідність і здійснити мар-
кування знаком «CE» на готовий продукт або на платівку з даними.

Задля відстежуваності, виробники повинні вказувати свою назву або зареєстровану торгову марку і контактну 
адресу, та позначати обладнання штампом, номером партії або серійним номером, або в інший спосіб, що за-
безпечує його ідентифікацію.

Імпортери та дистриб’ютори відповідають за те, щоб виробники виконували свої зобов’язання, і щоб тільки від-
повідні продукти потрапляли на ринок ЄС.

Компетентні органи держав-членів здійснюють ринковий нагляд і контролюють електронне обладнання, що 
потрапляє на ринок ЄС.

Законодавство

use of certaіn hazardous substances іn electrіcal and electronіc equіpment (OJ L-174 01/07/2011) (CELEX 
32011L0065)

8. Відходи електричного та електронного обладнання
Відповідальність за відходи електричного та електронного обладнання технічний регламент покладає на ви-
робників і продавців або їхніх уповноважених представників.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Електронне обладнання повинно задовольняти такі специфічні критерії
– Розробка і виробництво електронного обладнання повинні полегшувати його повторне використання, демон-

таж і утилізацію.
– Виробники повинні встановлювати індивідуальні або колективні системи для збирання, обробки та утилізації 

відходів і виконувати завдання щодо утилізації, визначені в Додатку V до директиви.
– Розміщуючи електронне обладнання на ринку, виробники повинні гарантувати фінансування збирання, оброб-

ки, утилізації та безпечного видалення відходів, що утворюються з їхньої продукції.
– Виробники повинні надавати користувачам інформацію та відповідні можливості для повторного використання 

та догляду за новим електронним обладнанням протягом одного року від виведення його на ринок.
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Оцінювання відповідності

Виробники зобов’язані реєструватися в компетентних органах, призначених державою-членом, і звітувати щодо 
кількості та категорій електронного обладнання, виведеного на ринок, та відповідних досягнутих рівнів утилі-
зації. Інформацію, яку треба подавати для реєстрації та звіту наведено в Додатку X до директиви.

Законодавство

electronіc equіpment (WEEE) (OJ L-197 24/07/2012) (CELEX 32012L0019)

9. Вимоги до батарейок і акумуляторів
Щоб зменшити шкоду довкіллю від батарейок і акумуляторів, ринкування цих товарів в ЄС підлягає спеціаль-
ним положенням.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонено ринкування таких батарейок і акумуляторів, що містять небезпечні речовини:
– батарейок і акумуляторів, в приладах чи без, що містять понад 0,0005% ртуті за вагою (крім кнопкових батарейок 

з вмістом ртуті не більше 2% за вагою);
– портативних батарейок і акумуляторів, включно з вставленими в прилади, з вмістом кадмію понад 0,002% за 

вагою (крім портативних батарейок і акумуляторів для використання в системах термінового сповіщення та ава-
рійних системах, у медичному обладнанні або бездротових електроінструментах).

Маркування
Батарейки, акумулятори та упаковки батарейок слід маркувати розбірливими, легко читабельними і незмивними сим-
волами, зазначеними в Додатку ІІ. Символ, що означає окреме збирання відходів повинен складатися з перекреслено-
го сміттєбака з коліщатами з розмірами відповідно до специфікації.
Питання відходів батарейок і акумуляторів охоплюють такі аспекти:

– Прилади мають бути спроектовані так, щоб використані батарейки і акумулятори можна було легко видалити. 
Прилади з батарейками і акумуляторами повинні супроводжуватись інструкціями, де показано, як їх можна без-
печно видалити.

– Виробники батарейок і акумуляторів зобов’язані запровадити і фінансувати системи збирання, перероблення і 
утилізації відповідно до положень і цілей директиви. Виробники повинні також фінансувати кампанії з інформу-
вання громадськості про ці схеми. Малі виробники можуть бути звільнені від вимог щодо фінансування.

– Положення пояснюють спосіб розрахунку ефективності процесу утилізації відпрацьованих батарейок і акумуля-
торів.

– Виробники повинні зареєструватися в органах влади або в уповноваженій організації відповідної держави-члена.
Інформацію, яку треба подати до органу реєстрації, наведено в Додатку.

Законодавство

accumulators and waste batterіes and accumulators and repealіng Dіrectіve 91/157/EEC (OJ L-266 26/09/2006) 
(CELEX 32006L0066)

European Parlіament and of the Councіl, a common methodology for the calculatіon of annual sales of portable 
batterіes and accumulators to end-users (OJ L-262 01/10/2008) (CELEX 32008D0763)

of batterіes and accumulators іn accordance wіth Dіrectіve 2006/66/EC of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-206 08/08/2009) (CELEX 32009D0603)

EC of the European Parlіament and of the Councіl, rules as regards capacіty labellіng of portable secondary 
(rechargeable) and automotіve batterіes and accumulators (OJ L-313 30/11/2010) (CELEX 32010R1103)
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the European Parlіament and of the Councіl, detaіled rules regardіng the calculatіon of recyclіng effіcіencіes 
of the recyclіng processes of waste batterіes and accumulators (OJ L-151 12/06/2012) (CELEX 32012R0493)

10. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:

Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.

Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).

11. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.
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Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

AeroSpace and Defence Industries Association of 
Europe (ASD)
Європейська Асоціація аерокосмічної та оборонної 
промисловості
Rue Montoyer 10 
1000 Brussels 
Belgium
+32 2 775 81 10
+32 2 775 81 12
www.asd-europe.org

Air conditioning and Refrigeration European 
Association (AREA) 
Європейська Асоціація кондиціонування та 
охолодження
Diamant Building (5th floor)
Bd A. Reyers 80 
1030 Brussels 
Belgium
+32 2 706 82 37
www.area-eur.be

Association of European Automotive and Industrial 
Battery Manufacturers (EUROBAT)
Асоціація європейських виробників автомобільних і 
промислових акумуляторів
Avenue Jules Bordet 142
B - 1140 Brussels 
Belgium
+ 32 2 761 1653 
+ 32 2 761 1699
www.eurobat.org

Association of European Refrigeration Component 
Manufacturers
Асоціація європейських виробників холодильних 
компонентів
194, Rue de Chataignières
F - 38890 Vignieu
+33 (0)474 80 64 53
www.asercom.org

DIGITALEUROPE (formerly European Association of 
Consumer Electronics Manufacturers (EACEM)
колишня Європейська Асоціація виробників 
побутової електроніки
Rue de la Science, 
14 B-1040 Brussels,
 Belgium
+32 2 609 5310
www.digitaleurope.org

European Association of the Electricity 
Transmission and Distribution Equipment and 
Services Industry
Європейська Асоціація передачі і розподілу 
електроенергії , обладнання та послуги 
промисловості
www.tdeurope.eu

European Committee of Domestic Equipment 
Manufacturers (CECED)
Європейський Комітет виробників побутової 
техніки
Bld Brand Whitlock 114
1200 Brussels 
Belgium
+32 2 738 78 10
+32 2 403 08 41
www.ceced.eu

European Confederation of Associations of 
Manufacturers Insulated of Wires and Cables 
(Europacable)
Провіді виробники кабелю і дротів
80, Boulevard A. Reyers
B - 1030 Brussels
Belgium
+ 32 2 706 87 35
www.europacable.com

European Committee of Electrical Installation 
Equipment Manufacturers
Європейський Комітет виробників 
електроустаткування установки
Diamant Building
Boulervard A. Reyers 80
B1030 Brussels
Belgium
+32 2 706 82 37
www.cecapi.org

European Committee of Manufacturers of Electrical 
Machines and Power Electronics (CEMEP)
Європейський Комітет виробників електричних 
машин і силової електроніки
Diamant Building
Boulervard A. Reyers 80
B1030 Brussels
Belgium
www.cemep.eu
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European Confederation of Associations of 
Manufacturers Insulated of Wires and Cables 
(Europacable)
Провідні виробники кабелю і дротів
80, Boulevard A. Reyers
B - 1030 Brussels
Belgium
+ 32 2 706 87 35
www.europacable.com

European Electronic Component Manufacturers 
Association (aisbl)
Європейська Асоціація виробників електронних 
компонентів
11/13 rue de la Duchesse
1150 Brussels
Belgium 
secretariat.gen@eeca.be
www.eeca.eu

European Portable Battery Association (EPBA)
Європейської Асоціації портативних батарей
142 avenue Jules Bordet
B-1140 Brussels
Belgium
+32 2 761 16 02
www.epbaeurope.net

LightingEurope  (European Lighting Companies 
Federation)
Освітлення Європи
Diamant Building
Boulevard Auguste Reyers 80
1030 Brussels, Belgium
+32 2 706 86 08
www.lightingeurope.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ANGA CABLE (раз на 2 роки)
Кабель, мультимедія
Exhibition Centre Cologne
Cologne 
Germany
www.angacable.com 

INTERALPIN (раз на 2 роки)
Кабель залізничної галузі
Exhibition Center Innsbruck
Innsbruck 
Austria
www.interalpin.at

WIRE (раз на 2 роки)
Провід та кабель
Düsseldorf Exhibition Centre
Dusseldorf 
Germany
www.wire.de

BATTERY + STORAGE (раз на рік)
Акумулятори і технології акумулювання енергії
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.messe-stuttgart.de

CWIEME BERLIN (раз на рік)
Котушкова обмотка, ізоляція та електричне 
обладнання
Messegelände Berlin
Berlin
Germany
www.coilwindingexpo.com

E|DPC EXPO 2015 (раз на рік)
Електроніка та електромеханічні вироби 
Exhibition Centre Nuremberg
Nürnberg
Germany
www.mesago.de

ELECTRONICA (раз на 2 роки)
Електроніка та електромеханічні вироби 
Fairground Messe München
München
Germany
www.electronica.de

ELECTRONIC DISPLAY (раз на рік)
Електроніка
Exhibition Centre Nuremberg 
Nürnberg
Germany
www.electronic-displays.de 

ENEX (раз на рік)
Електротехніка та енергетичне машинобудування 
Kielce Fairground
Kielce
Poland
www.targikielce.pl

ELTEC NÜRNBERG (раз на 2 роки)
Електротехніка та енергетичне машинобудування 
Exhibition Centre Nuremberg
Nürnberg
Germany
www.eltec.info

EXPO ELETTRONICA – MODENA (раз на рік)
Електроніка та електромеханічні вироби 
Modena Fiere
Modena
Italy
www.blunautilus.it

FOR DIGI (раз на рік)
Електроніка та електромеханічні вироби 
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague
Czech Republic
www.abf.cz

HYBRID EXPO (раз на 2 роки)
Гібрідні компоненти для будівництва
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.hybrid-expo.com

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE (раз на рік)
Електроніка та електромеханічні вироби 
RAI International Exhibition and Congress Centre
Amsterdam
Netherlands
www.iseurope.org
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INTRONIKA SLOVENIA (раз на рік)
Електроніка та електромеханічні вироби 
ICM d.o.o.
Celje 
Slovenia
www.icm.si 

MICRONANOTEC (раз на рік)
Провідна виставка мікротехнологій, 
нанотехнологій і лазерної мікро-обробки матеріалів
Deutsche Messe Hannover
Hannover 
Germany
www.hannovermesse.de/microtechnology 

PCIM EUROPE (раз на рік)
Електротехніка та енергетичне машинобудування 
Exhibition Centre Nuremberg
Nürnberg
Germany
www.pcim.de

PEMD (раз на рік)
Електроніка машин і електроприводів
The Hilton Hotel, Glasgow
Glasgow  
UK - United Kingdom
www.conferences.theiet.org

SMART SYSTEMS INTEGRATION (раз на рік)
Мікросхеми та електронні компоненти
Mesago Messe Frankfurt GmbH
Copenhagen 
Denmark
www.mesago.de 





Розділ XVII: ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, 
ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ, ПЛАВУЧІ ЗАСОБИ І ПОВ’ЯЗАНІ 
З ТРАНСПОРТОМ ПРИСТРОЇ ТА ОБЛАДНАННЯ

86 Залізничні або трамвайні локомотиви, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання 
та пристрої для залізничних або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі 
електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів

87 Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх час-
тини та обладнання

88 Літальні апарати, космічні апарати  та їх частини
89 Судна, човни та інші плавучі засоби
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Група 86.  
ЗАЛІЗНИЧНІ АБО ТРАМВАЙНІ ЛОКОМОТИВИ, РУХОМИЙ 
СКЛАД ТА ЇХ ЧАСТИНИ; ШЛЯХОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ АБО ТРАМВАЙНИХ 
КОЛІЙ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; МЕХАНІЧНЕ (У ТОМУ ЧИСЛІ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ) СИГНАЛІЗАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ВСІХ ВИДІВ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
86.01 Залізничні локомотиви з зовнiшнiм джерелом електроживлення або з живленням від електричних аку-

муляторів

86.02 Інші залізничні локомотиви; локомотивні тендери

86.03 Самохідні вагони пасажирські залізничні або трамвайні, вантажні вагони, вагони-платформи, крiм вклю-
чених до товарної позицiї 8604

86.04
Транспортні засоби самохідні або несамохідні для ремонту та технічного обслуговування залiзничних 
або трамвайних колiй (наприклад, ремонтнi вагони, вагони-крани, вагони шпалопідбивні, вирiвнювачi 
колiї, вагони контрольно-випробовувальнi)

86.05 Вагони пасажирськi залізничні або трамвайні, несамохідні; вагони багажнi, вагони поштовi та iншi 
спецiалiзованi вагони залізничні та трамвайні, несамохідні (крім вагонiв товарної позицiї 8604)

86.06 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажiв по коліях, несамохідні

86.07 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу

86.08

Стацiонарне обладнання та пристрої залiзничних та трамвайних колiй; механiчне (включаючи 
електромеханiчне) сигналізаційне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на 
залiзницях та трамвайних колiях, автомобільних шляхах або рiчкових внутрішніх шляхах, спорудах для 
паркування, портових спорудах або на аеродромах; їх частини

86.09 Контейнери (включаючи ємності для перевезення рiдких вантажiв), спецiально призначенi та оснащенi 
для перевезень одним або кiлькома видами транспорту
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС залізничних або трамвайних локомотивів, рухомого 
складу та їх частин; шляхового обладнання та пристроїв для залізничних або трамвайних колій та їх частин; ме-
ханічного (у тому числі електромеханічне) сигналізаційного обладнання всіх видів за період 2012-2014 років 
склав €139 млн, зростаючи в середньому на 50% на рік.  Для ЄС це становило 8,8% від середньоарифметичного 
обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 86 за згаданий період, що склало €1,6 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 86 (€ млн)

Частка Групи 86 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 86 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 86 (%)

8606  ВАГОНИ ЗАЛІЗНИЧНІ АБО ТРАМВАЙНІ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖIВ ПО КОЛІЯХ, НЕСАМОХІДНІ
8607   ЧАСТИНИ ДО ЗАЛІЗНИЧНИХ ЛОКОМОТИВІВ АБО МОТОРНИХ ВАГОНІВ ТРАМВАЯ АБО РУХОМОГО СКЛАДУ
8602  IІНШІ ЗАЛІЗНИЧНІ ЛОКОМОТИВИ; ЛОКОМОТИВНІ ТЕНДЕРИ
8609  КОНТЕЙНЕРИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЄМНОСТІ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РIДКИХ ВАНТАЖIВ), СПЕЦIАЛЬНО ПРИЗНАЧЕНI ТА 

ОСНАЩЕНI ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ОДНИМ АБО КIЛЬКОМА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ
8608  СТАЦIОНАРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИСТРОЇ ЗАЛIЗНИЧНИХ ТА ТРАМВАЙНИХ КОЛIЙ; МЕХАНIЧНЕ (ВКЛЮЧАЮЧИ 

ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНЕ) СИГНАЛІЗАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АБО КОНТРОЛЮ ЗА РУХОМ НА 
ЗАЛIЗНИЦЯХ ТА ТРАМВАЙНИХ КОЛIЯХ, АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХАХ АБО РIЧКОВИХ ВНУТРІШНІХ ШЛЯХАХ, СПОРУ-
ДАХ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ, ПОРТОВИХ СПОРУДАХ АБО НА АЕРОДРОМАХ; ЇХ ЧАСТИНИ
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CHAPTER 86: RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING STOCK AND PARTS THEREOF;  RAILWAY  OR  

TRAMWAY TRACK FIXTURES AND  FITTINGS  AND  PARTS  
THEREOF;  MECHANICAL  (INCLUDING 

ELECTROMECHANICAL)  TRAFFIC SIGNALLING  EQUIPMENT  
OF  ALL  KINDS 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of railway or tramway locomotives, rolling stock and parts thereof;  railway  or  
tramway track fixtures and  fittings  and  parts  thereof;  mechanical  (including electromechanical)  traffic signalling  
equipment  of  all  kinds between 2012 and 2014 amounted to €139mn, growing by an average of  50% per annum 
over the period. This represents 8,8% of the EU’s €1,6bn average worldwide imports of these products over 
this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 86 (€ mn) Share of Chapter 86 in Ukraine’s Exports to EU (%) 
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0  RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS (EXCL. SELF PROPELLED AND LUGGAGE VANS AND POST OFFICE COACHES) 
07 PARTS OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROLLING STOCK, N.E.S. 
0  RAIL LOCOMOTIVES (EXCL. THOSE POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY OR BY ACCUMULATORS); LOCOMOTIVE TENDERS 
0  CONTAINERS, INCL. CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OF FLUIDS, SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF 

TRANSPORT 
0  RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS (EXCL. SLEEPERS OF WOOD, CONCRETE OR STEEL, SECTIONS OF TRACK AND OTHER TRACK FIXTURES 

NOT YET ASSEMBLED AND RAILWAY OR TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL); MECHANICAL, INCL. ELECTROMECHANICAL, SIGNALLING, SAFETY OR TRAFFIC 
CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, TRAMWAYS, ROADS, INLAND WATERWAYS, PARKING FACILITIES, PORT INSTALLATIONS OR AIRFIELDS; PARTS OF THE 
FOREGOING 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 86 

 Ukraine exports 20 products of Chapter 86 at a 6 digit customs code level. The following top 10 products represent 
97,8% of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

860610  RAILWAY OR TRAMWAY TANK WAGONS AND THE LIKE (EXCL. SELF‐
PROPELLED) 

36 857 433  46,63% 

860719  AXLES, FOR ELECTRICAL PURPOSES, AND WHEELS AND PARTS THEREOF 
FOR RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROLLING STOCK; PARTS OF 
BOGIES AND BISSEL‐BOGIES, N.E.S. 

36 292 789  15,40% 

860630  RAILWAY OR TRAMWAY SELF‐DISCHARGING GOODS VANS AND WAGONS 
(EXCL. TANK WAGONS AND THE LIKE AND INSULATED OR REFRIGERATED 
GOODS VANS AND WAGONS) 

18 866 556  9,84% 

860691  RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND 
CLOSED (EXCL. SELF‐DISCHARGING GOODS VANS AND WAGONS AND 
TANK WAGONS AND THE LIKE) 

17 829 774  9,13% 

860699  RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS (EXCL. THOSE 
SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE 
MATERIALS, TANK WAGONS AND THE LIKE, INSULATED, REFRIGERATED 
OR SELF‐DISCHARGING GOODS VANS AND WAGONS AND OPEN GOODS 
VANS AND WAGONS WITH NON‐REMOVABLE SIDES OF A HEIGHT > 60 CM) 

10 168 703  8,08% 

860692  RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, OPEN, WITH NON‐
REMOVABLE SIDES OF A HEIGHT > 60 CM (EXCL. SELF‐DISCHARGING 
WAGONS) 

8 634 423  3,49% 

860799  PARTS OF ROLLING STOCK OF HEADING 8603, 8604, 8605 OR 8606, N.E.S.  2 713 421  1,81% 

ІНШІ
0,68%

8606 
ВАГОНИ…

66,30%
8607 

ЧАСТИНИ…
29,82%

8602 ІНШІ 
ЗАЛІЗНИЧНІ 

ЛОКОМОТИВИ…
1,47%

8609 
КОНТЕЙНЕРИ…

0,93%

8608 СТАЦIОНАРНЕ 
ОБЛАДНАННЯ…

0,80% ІНШІ
8,95%

ЕСТОНІЯ
35,14%

ЛАТВІЯ
27,13%

ЛИТВА
13,12%БОЛГАРІЯ

12,61%

НІМЕЧЧИНА
3,05%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 20 видів продукції Групи 86  (на рівні 6 знаків), що склало  97,8% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

860610 Вагони-цистерни та подібні їм 36 857 433 46,63%

860719 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів 
трамвая або рухомого складу, іншi, включаючи частини

36 292 789 15,40%

860630 Вагони саморозвантажувальні, крiм вагонiв товарної 
пiдпозицiї 8606 10

18 866 556 9,84%

860691 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажiв 
по коліях, несамохідні, критi i такі, що замикаються

17 829 774 9,13%

860699 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажiв 
по коліях, несамохідні, інші

10 168 703 8,08%

860692 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажiв 
по коліях, несамохідні, вiдкритi, iз стацiонарними бортами 
заввишки понад 60 см

8 634 423 3,49%

860799 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів 
трамвая або рухомого складу, іншi

2 713 421 1,81%

860210 Локомотиви дизель-електричнi 1 886 508 1,75%

860730 Крюки та iншi зчіпні пристрої, буфери та їх частини 1 642 799 0,73%

860900 Контейнери (включаючи ємності для перевезення рiдких 
вантажiв), спецiально призначенi та оснащенi для переве-
зень одним або кiлькома видами транспорту

1 297 412 0,62%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 86 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

860210 Локомотиви дизель-електричнi 1,7% 0 0%
860610 Вагони-цистерни та подібні їм 1,7% 0 0%
860630  Вагони саморозвантажувальні, крiм вагонiв товарної пiдпозицiї 

8606 10
1,7% 0 0%

860691 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажiв по коліях, несамохідні, критi i такі, що замикають-
ся

8606 91 10 --- Спецiально передбаченi для транспортування вантажiв з висо-
кою радiоактивнiстю (Euratom)

1,7% 0 0%

8606 91 80 --- Іншi 1,7% 0 0%
860692 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажiв по коліях, 

несамохідні, вiдкритi, iз стацiонарними бортами заввишки понад 60 
см

1,7% 0 0%

860699 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажiв по коліях, 
несамохідні, інші

1,7% 0 0%

860719 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу, іншi, включаючи 
частини

8607 19 01 ---- З чавуну або сталі литi 2,7% 0 0%
8607 19 11 ---- Штамповані сталеві 2,7% 0 0%
8607 19 18 ---- Іншi 2,7% 0 0%
8607 19 91 ---- З чавуну або сталі литi 1,7% 0 0%
8607 19 99 ---- Іншi 1,7% 0 0%

860730 Крюки та iншi зчіпні пристрої, буфери та їх частини
8607 30 01 -- З чавуну або сталі литi 1,7% 0 0%
8607 30 99 -- Іншi 1,7% 0 0%

860799 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу, іншi
8607 99 10 --- Осьові букси та їх частини 3,7% 0 0%
8607 99 30 --- Кузови та їх частини 1,7% 0 0%
8607 99 50 --- Шасi та їх частини 1,7% 0 0%
8607 99 90 --- Іншi 1,7% 0 0%

860900 Контейнери (включаючи ємності для перевезення рiдких вантажiв), спецiально призначенi та оснащенi для 
перевезень одним або кiлькома видами транспорту

8609 00 10 - Контейнери з протирадiацiйним свинцевим захистом для тран-
спортування радiоактивних речовин (Euratom)

Вільна 0 0%

8609 00 90 - Іншi Вільна 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 86 : Залізничні або 
трамвайні локомотиви, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізничних або трам-
вайних колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів, при 
експорті в Європейський Союз.83

1. Технічні стандарти для компонентів залізничної системи

2. Речовини, що руйнують озоновий шар

3. Радіоактивні продукти

4. Технічні стандарти для канатних доріг для перевезення пасажирів

1. Технічні стандарти для компонентів залізничної системи 
Для ринкування в ЄС компоненти залізничної системи повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені 
в директиві – Dіrectіve 2008/57/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-191 18–07– 2008) (CELEX 
32008L0057).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, яких слід дотримуватись викладені в Додатку ІІІ до згаданої директиви. Основні вимоги щодо 
безпечності, охорони здоров’я, надійності, охорони довкілля і технічної сумісності визначено в цілому для кожної за-
лізничної системи і спеціально для кожного підрозділу. 
Технічні специфікації для здатності до взаємодії (Technіcal Specіfіcatіon for Іnteroperabіlіty, TSІ) – це специфікації, що 
визначають засоби, з допомогою яких кожна підсистема або її частини повинні задовольняти обов’язкові вимоги. Ці 
специфікації визначають також найменші блоки підсистеми для яких може знадобитися оцінка відповідності, їх нази-
вають «складниками здатності до взаємодії». Специфікації TSІ визначають для всього Євросоюзу і публікують у формі 
рішень в Офіційному журналі Європейських Спільнот.
TSІs поки що не охоплюють усі підсистеми, поступово додаватимуться нові специфікації, щоб охопити всі підсистеми 
як звичайних, так і високошвидкісних залізничних мереж. За відсутності TSІ або коли вони неповні, можуть застосову-
ватися гармонізовані європейські стандарти. Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволять задо-
вольнити головні вимоги. Продукція, вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що 
відповідає обов’язковим вимогам.
Коли немає ні TSІ, ні європейських гармонізованих стандартів, або вони неповні, для визначення відповідності 
обов’язковим вимогам можна застосовувати національні правила. Кожна держава-член сповіщає про свої національ-
ні правила Європейську Комісію.
Останні специфікації для високошвидкісних залізничних систем сформульовані в рішенні – Commіssіon Decіsіon 
2002/731/EC (OJ L-245 12/09/2002) (CELEX 32002D0731). TSІ для контрольно-командних, сигнальних і телематичних під-
систем звичайних залізничних систем визначили рішення – Commіssіon Decіsіon 2006/679/EC (OJ L-284 16/10/2006) 
(CELEX 32006D0679) та Commіssіon Decіsіon 2006/66/EC (OJ L-37 08/02/2006) (CELEX 32006D0066).

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список гармонізованих стандартів для здатності до взаємодії залізничних систем можна знайти за адресою: 
http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-standards/harmonіsed-standards/іnteroperabіlіty-raіl-system/
іndex_en.htm

83  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібен для того, щоб засвідчити, що продукт задовольняє обов’язкові ви-
моги, викладені в директиві – Dіrectіve 2008/57/EC of the European Parlіament and of the Councіl.

Специфічні процедури оцінювання, яких повинні дотримуватися уповноважені органи, визначені у відповід-
них специфікаціях для здатності до взаємодії. Після того, як уповноважений орган провів відповідну процедуру 
оцінювання відповідності, виробник або його уповноважений представник в ЄС повинен скласти декларацію 
ЄС про відповідність, яка включатиме: посилання на директиву, ім’я та адресу виробника або його уповноваже-
ного представника, опис складників здатності до взаємодії (марки, типу і т.д.), опис здійсненої процедури оці-
нювання відповідності, ім’я та адресу уповноваженого органу, задіяного в процедурі, умови використання і по-
силанням на відповідні стандарти. Процедура відрізняється для підсистем і складників здатності до взаємодії.

Законодавство

the raіl system wіthіn the Communіty (OJ L-191 18/07/2008) (CELEX 32008L0057)

relatіng to the control-command and sіgnallіng subsystem of the trans-European hіgh-speed raіl system 
referred to іn Artіcle 6(1) of Councіl Dіrectіve 96/48/EC (OJ L-245 12/09/2002) (CELEX 32002D0731)

EC of 30 May 2002 and establіshіng the maіn characterіstіcs of Class A system (ERTMS) of the control-command 
and sіgnallіng subsystem of the trans-European conventіonal raіl system referred to іn Dіrectіve 2001/16/EC of 
the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-155 30/04/2004) (CELEX 32004D0447)

relatіng to the control-command and sіgnallіng subsystem of the trans-European conventіonal raіl system (OJ 
L-284 16/10/2006) (CELEX 32006D0679)

relatіng to the control-command and sіgnallіng subsystem of the trans-European hіgh speed raіl system and 
modіfyіng Annex A to Decіsіon 2006/679/EC concernіng the technіcal specіfіcatіon for іnteroperabіlіty relatіng 
to the control-command and sіgnallіng subsystem of the trans-European conventіonal raіl system (OJ L-342 
07/12/2006) (CELEX 32006D0860)

іnteroperabіlіty relatіng to ‘safety іn raіlway tunnels’ іn the trans-European conventіonal and hіgh-speed raіl 
system (OJ L-64 07/03/2008) (CELEX 32008D0163)

іnteroperabіlіty relatіng to ‘persons wіth reduced mobіlіty’ іn the trans-European conventіonal and hіgh-speed 
raіl system (OJ L-64 07/03/2008) (CELEX 32008D0164)

relatіng to the ‘іnfrastructure’ sub-system of the trans-European hіgh-speed raіl system (OJ L-77 19/03/2008) 
(CELEX 32008D0217)

relatіng to the operatіon subsystem of the trans-European hіgh-speed raіl system adopted referred to іn Artіcle 
6(1) of Councіl Dіrectіve 96/48/EC and repealіng Commіssіon Decіsіon 2002/734/EC of 30 May 2002 (O J L-84 
26/03/2008) (CELEX 32008D0231)

relatіng to the ‘rollіng stock’ sub-system of the trans-European hіgh-speed raіl system (OJ L-84 26/03/2008) 
(CELEX 32008D0232)

relatіng to the ‘energy’ sub-system of the trans-European hіgh-speed raіl system (OJ L-104 12/04/2008) (CELEX 
32008D0284)
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2. Речовини, що руйнують озоновий шар
Товари, що можуть містити речовини, які руйнують озоновий шар, це наприклад, холодильники, морозильні 
камери, кондиціонери, протиастматичні спреї, розчинники, частини машин і транспортних засобів. Протипо-
жежне обладнання та інша продукція на основі фреонів можуть бути імпортовані за певних умов для конкрет-
них застосувань і підлягає ліцензуванню.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Імпорт в ЄС продуктів і обладнання, що містять або працюють на основі речовин, які руйнують озоновий шар, заборо-
нено. Ця заборона стосується всіх країн, незалежно від того, чи є вони членами Монреальського протоколу 1987 про 
речовини, що руйнують озоновий шар.

Законодавство

substances that deplete the ozone layer (OJ L-286 31/10/2009) (CELEX 32009R1005)

3. Радіоактивні продукти
Імпорт в ЄС радіоактивних матеріалів і продуктів підлягає спеціальним положенням, призначеним забезпечити:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

На цей тип продуктів і матеріалів можуть поширюватися:

Стандарти радіаційної безпеки: директива – Councіl Dіrectіve 96/29/Euratom (OJ L-159 29/06/1996) (CELEX 
31996L00, запроваджує обов’язкові норми безпеки для захисту здоров’я працівників та широкої громадськості 
від небезпек, що виникають у зв’язку з іонізуючим випромінюванням.

Ця директива застосовується до будь-якої діяльності з небезпекою від іонізуючої радіації, як від штучного, так і 
з природного джерела, де природні радіонукліди оцінюють залежно від їхньої радіоактивності, здатності діли-
тися і утворювати частки.

Компетентний орган держави-члена може вимагати сповіщення про вищезазначену діяльність і попереднього 
дозволу на діяльність, здатну становити небезпеку іонізуючої радіації, відповідно до, передбачених в директи-
ві винятків. Дозвільна система для переміщення радіоактивних відходів

Директива – Councіl Dіrectіve 2006/117/Euratom (OJ L-337 05/12/2006) (CELEX 32006L0117) – про нагляд і контроль 
за перевезенням радіоактивних відходів і відпрацьованого палива, передбачає загальну системи обов’язкового 
попереднього дозволу на переміщення радіоактивних відходів і відпрацьованого палива в, з і через терито-
рію ЄС.

Якщо йдеться про імпорт відходів в ЄС, одержувач вантажу повинен звернутися по дозвіл до компетентних ор-
ганів держави призначення, відповідно до стандартної форми, передбаченої рішенням – Commіssіon Decіsіon 
2008/312/Euratom (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 32008D0312).

Система застережних заходів

Постанова – Commіssіon Regulatіon (Euratom) No 302/2005 (OJ L-54 28/02/2005) (CELEX 32005R0302) – щодо за-
стосування застережних положень про Євратом, визначає, що будь-яка особа або підприємство, яке імпортує 
джерело чи сам ядерний матеріал з країни за межами ЄС, повинні попередньо повідомити Європейську Ко-
місію про кожне таке імпортування. Повідомлення повинно бути складено за формою, поданою в Додатку VІІ.
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Законодавство

Euratom safeguards (OJ L-54 28/02/2005) (CELEX 32005R0302)

(Euratom) No 302/2005 on the applіcatіon of the provіsіons on Euratom safeguards (OJ L-28 01/02/2006)

health of workers and the general publіc agaіnst the dangers arіsіng from іonіzіng radіatіon (OJ L-159 29/06/1 
996) (CELEX 31996L0029)

radіoactіve waste and spent fuel (OJ L-337 05/12/2006) (CELEX 32006L0117)

supervіsіon and control of shіpments of radіoactіve waste and spent fuel referred to іn Councіl Dіrectіve 
2006/117/Euratom (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 32008D0312)

quantіtіes of ores, source materіals and specіal fіssіle materіals from the Rules of the Chapter on Supplіes (OJ 
L-11 17/01/2006) (CELEX 32006R0066)

4. Технічні стандарти для канатних доріг для перевезення пасажирів
Задля ринкування в ЄС, канатні дороги, призначені для перевезення пасажирів повинні задовольняти обов’язкові 
вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я, викладені в директиві – Dіrectіve 2000/9/EC of the European Parlіament 
and of the Councіl (OJ L-106 03/05/2000) (CELEX 32000L0009). Директива застосовна до канатних доріг для пере-
везення пасажирів, включно з їхніми вузлами та пристроями безпеки.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Додаток ІІ до директиви формулює обов’язкові вимоги, в тому числі, щодо держання та експлуатації, застосовні до 
проектування, будівництва та введення в експлуатацію цих об’єктів.
Директива охоплює такі установки:

гондоли та крісельні підйомники;

Директива не поширюється на:

(OJ L-213 07/09/1995) (CELEX 31995L0016));

-
водом.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
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яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік гармонізованих стандартів для цієї продукції можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/
single-market/european-standards/harmonised-standards/cableways/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Виробник або його представник в ЄС повинен призначити названі орган для проведення процедур оцінюван-
ня відповідності щодо пристроїв безпеки і вузлів, щоб перевірити, чи задовольняють вони обов’язкові вимоги, 
викладені в директиві.

Названі органи – це організації, що їх призначає кожна держава-член і називає їх Комісії та іншим державам-чле-
нам, і які відповідають за оцінювання відповідності виробника обов’язковим вимогам.

Процедури оцінювання відповідності описані в Додатку V (для пристроїв безпеки) та VІІ (для вузлів).

Для розміщення на ринку, пристрої безпеки та вузли повинна супроводжувати декларація ЄС про відповідність, 
складена виробником або його представником в ЄС відповідно до додатків ІV і VІ.

Маркування знаком «CE»

Для ринкування в ЄС, пристрої безпеки повинні мати знак «CE», який засвідчує, що вони задовольняють 
обов’язкові вимоги, викладені в директиві. Вузли не обов’язково маркувати знаком «CE», для них достатньо де-
кларації ЄС про відповідність.

Дозвіл на установку канатної дороги

Будівництво і введення в експлуатацію установок потребує дозволу держав-членів.

На запит головного підрядника або його уповноваженого представника, кожен проект установки канатної до-
роги підлягає аналізу безпеки, щоб переконатися, що його конструкція і конфігурація гарантують дотримання 
задовільних умов безпеки. Результат повинен бути узагальнений в доповіді про безпечність.

Головний підрядник або його уповноважений представник повинен подати аналіз безпечності, декларацію ЄС 
про відповідність і технічну документацію стосовно пристроїв безпеки та вузлів органам влади, уповноваже-
ним затверджувати установку.

Законодавство

іnstallatіons desіgned to carry passengers (OJ L-106 03/05/2000) (CELEX 32000L0009)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Community of European Railway and Infrastructure 
Companies (CER) 
Співтовариство європейських залізниць та 
інфраструктурних компаній
53 Avenue des Arts
1000 Brussels
Belgium
+32 2 213 08 70
www.cer.be

European Railway Agency (ERA)    
 Європейське залізничне Агентство
Agence Ferroviaire Européenne      
120, Rue Marc Lefrancq                          
59300 Valenciennes                               
France
www.era.europa.eu

European Rail Freight Association (ERFA)
Європейська Асоціація залізничних перевезень
asbl   Rue Washington 40   
B-1050 Brussels
Belgium
+32.2.672.88.47
www.erfarail.eu/

European Rail Infrastructure Managers (EIM)
Європейські менеджери залізничної інфраструктури
Square de Meeûs 1
1000 Brussels
Belgium
 +32 (0) 2-234 37 70
www.eimrail.org

International Union of Wagons Keepers (U.I.P.)
Міжнародний союз зберігачів вагонів
Avenue Herrmann Debroux 15A
B – 1160 Bruxelles 
Belgium
+32 26 72 88 47
www.uiprail.org

Union of the European Railway Industries (UNIFE) 
Союз європейської промисловості залізничних 
галузей 
Avenue Louise 221, B-1050
 Brussels, 
Belgium
+32 2 626 12 60
www.shwebizonline.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ADVANCED MANUFACTURING MEETINGS (раз на 2 
роки)
Авіабудування, автомобілебудування, залізнична 
промисловість, біо-медична промисловість
Grande Halle d'Auvergne
Cedex
France
www.grandehalle-auvergne.com

ALUMOTIVE (раз на 3 роки)
Нестандартне обладнання для транспортної 
промисловості
Alfin-Edimet Spa
Brescia
Italy
aziende.aluplanet.com

BCNRAIL INTERNACIONAL RAIL FORUM (раз на 2 
роки)
Залізнична галузь
Fira de Barcelona - Recinto Gran Via
Barcelona
Spain
www.firabarcelona.com

DWORZEC (раз на рік)
Залізнична та транспортна  галузі
Poznan Congress Center
Poznan
Poland
www.pcc.mtp.pl

ELMIA NORDIC RAIL (раз на 2 роки)
Залізнична галузь
Elmia exhibition halls
Jönköping
Sweden
www.elmia.se

EUROPEAN RAIL CONGRESS (раз на рік)
Залізнична галузь
Westminster Park Plaza
London 
UK - United Kingdom
parkplaza-westminster.hotel-rez.com

EXPO FERROVIARIA (раз на 2 роки)
Залізнична індустрія
Lingotto Fiere
Torino
Italy
www.lingottofiere.it

INTERALPIN (раз на 2 роки)
Кабель залізничної галузі
Exhibition Center Innsbruck
Innsbruck 
Austria
www.interalpin.at

METRORAIL (раз на рік)
Залізнична індустрія
Olympia Exhibition Centre
Hammersmith Road
London 
UK - United Kingdom
www.olympia.co.uk

RAILWAY INTERIORS EXPO (раз на 2 роки)
Залізнична індустрія
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Praha 
Czech Republic
www.pva.cz

RAIL-TECH EUROPE (раз на 2 роки)
Залізнична промисловість
Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein
Netherlands
www.jaarbeurs.nl

RAIL INDUSTRY MEETINGS (раз на рік)
Залізнична індустрія
Lille Grand Palais
Lille
France
www.advbe.com

SIFER (раз на 2 роки)
Залізнична індустрія
Lille Grand Palais
Lille
France
www.mackbrooks.com

TRANSPORT-AR (раз на 2 роки)
Залізничний транспорт
Expo Arad International
Arad
Romania
www.expoarad.ro



1575Група 86. ЗАЛІЗНИЧНІ АБО ТРАМВАЙНІ ЛОКОМОТИВИ, РУХОМИЙ СКЛАД ...

TRANSRAIL CONNECTION (раз на 2 роки)
Залізнична індустрія
Palais Brongniart
Paris
France
www.palaisbrongniartblog.fr

TRAKO (раз на 2 роки)
Залізнична індустрія
Gdansk International Fair grounds
Gdansk
Poland
www.mtgsa.com.pl

TRANSPORTS PUBLICS (раз на 2 роки)
Транспорт
Paris Expo Porte de Versailles
Paris
France
www.viparis.com
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Група 87.  
ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, КРІМ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО АБО ТРАМВАЙНОГО РУХОМОГО 
СКЛАДУ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
87.01 Трактори (за винятком тракторів товарної позицiї 8709)

87.02 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя

87.03
Автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення 
людей (крiм моторних транспортних засобів товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi 
автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi

87.04 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів

87.05

Моторні транспортні засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для переве-
зення людей або вантажiв (наприклад автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi 
пожежнi, автобетономiшалки, автомобілі прибиральнi для доріг, автомобілі поливомийні, автомобiлi-
майстернi, радiологiчнi автомобiлi)

87.06 Шасi з установленими двигунами для автомобiлiв товарних позицiй 8701 — 8705

87.07 Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобів товарних позицiй 8701 — 8705

87.08 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицiй 8701 — 8705

87.09
Транспортнi засоби вантажні, самохідні без підіймальних або навантажувальних пристроїв, якi викорис-
товуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажiв на короткi вiдстанi; 
тягачi, використовуванi на залiзничних платформах, їх частини

87.10 Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби, з озброєнням чи без озброєння та частини 
таких транспортних засобів

87.11 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляс-
ки

87.12 Велосипеди двоколiснi та iншi велосипеди (включаючи велосипеди триколiснi для перевезення 
вантажiв), без двигуна

87.13 Коляски iнвалiднi з двигуном або без двигуна чи з iншим механiзмом для пересування

87.14 Частини та пристрої для транспортних засобiв товарних позицiй 8711 — 8713

87.15 Коляски дитячі та їх частини

87.16 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС засобів наземного транспорту, крім залізничного або 
трамвайного рухомого складу, їх частин та обладнання за період 2012-2014 років склав €17,6 млн, зростаючи 
в середньому на 3,8% на рік.  Для ЄС це становило 0,03% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього 
світу) продукції Групи 87 за згаданий період, що склало €54 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 87 (€ млн)

Частка Групи 87 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 87 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 87 (%)

8708  ЧАСТИНИ ТА ПРИСТРОЇ МОТОРНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТОВАРНИХ ПОЗИЦIЙ 8701 — 8705
8703  АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI ТА IНШI МОТОРНІ ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ, ПРИЗНАЧЕНI ГОЛОВНИМ ЧИНОМ ДЛЯ ПЕ-

РЕВЕЗЕННЯ ЛЮДЕЙ (КРIМ МОТОРНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 8702), ВКЛЮЧАЮЧИ 
ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКI АВТОМОБIЛI-ФУРГОНИ ТА ГОНОЧНI АВТОМОБIЛI

8716  ПРИЧЕПИ ТА НАПIВПРИЧЕПИ; IНШI НЕСАМОХIДНI ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ; ЇХ ЧАСТИНИ
8707  КУЗОВИ (ВКЛЮЧАЮЧИ КАБIНИ) ДЛЯ МОТОРНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТОВАРНИХ ПОЗИЦIЙ 8701 — 8705
8701  ТРАКТОРИ (ЗА ВИНЯТКОМ ТРАКТОРІВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 8709)

 

 

CHAPTER 87: VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY 
ROLLING STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF  

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and 
accessories thereof between 2012 and 2014 amounted to €17,6mn, growing by an average of  3,8% per annum over 
the period. This represents 0,03% of the EU’s €54bn average worldwide imports of these products over this period. 
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70  PARTS AND ACCESSORIES FOR TRACTORS, MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES 
PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES OF HEADING 
8701 TO 8705, N.E.S. 
70  MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, INCL. STATION WAGONS AND RACING CARS (EXCL. 
MOTOR VEHICLES OF HEADING 8702) 
7 TRAILERS AND SEMI TRAILERS; OTHER VEHICLES, NOT MECHANICALLY PROPELLED (EXCL. RAILWAY AND TRAMWAY VEHICLES); PARTS THEREOF, N.E.S. 
707 BODIES, INCL. CABS, FOR TRACTORS, MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES 
PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES OF HEADING 
8701 TO 8705 
70  TRACTORS (OTHER THAN TRACTORS OF HEADING 8709) 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 87 

 Ukraine exports 67 products of Chapter 87 at a 6 digit customs code. The following top 10 products represent 72% of 
total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

870870  ROAD WHEELS AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, FOR TRACTORS, 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR 
THE TRANSPORT OF PERSONS, MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF 
GOODS AND SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES, N.E.S. 

36 857 433  19,2% 

870829  PARTS AND ACCESSORIES OF BODIES FOR TRACTORS, MOTOR VEHICLES 
FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, MOTOR CARS AND 
OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT 
OF PERSONS, MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND 
SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES (EXCL. BUMPERS AND PARTS 
THEREOF AND SAFETY SEAT BELTS) 

36 292 789  10,6% 

871690  PARTS OF TRAILERS AND SEMI‐TRAILERS AND OTHER VEHICLES NOT 
MECHANICALLY PROPELLED, N.E.S. 

18 866 556  8,3% 

870892  SILENCERS  MUFFLERS  AND EXHAUST PIPES, AND PARTS THEREOF, FOR 
TRACTORS, MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE 
PERSONS, MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY 
DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF GOODS AND SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES, N.E.S. 

17 829 774  5,6% 

870333  MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR 
THE TRANSPORT OF PERSONS, INCL. STATION WAGONS AND RACING 
CARS, WITH COMPRESSION‐IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON 
ENGINE  DIESEL OR SEMI‐DIESEL ENGINE  OF A CYLINDER CAPACITY > 

10 168 703  5,1% 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 67 видів продукції Групи 87  (на рівні 6 знаків), що склало  72% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

870870 Колеса ходовi, їх частини та приладдя 3380568 19,2%

870829 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товар-
них позицiй 8701 — 8705, інші

1873433 10,6%

871690 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi за-
соби; їх частини

1455906 8,3%

870892 Глушники та вихлопнi труби; їх частини 991450 5,6%

870333 Автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, 
призначенi головним чином для перевезення людей (крiм 
моторних транспортних засобів товарної позицiї 8702), 
включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та 
гоночнi автомобiлi ,  з робочим об’ємом цилiндрів двигуна 
понад 2 500 см3

888647 5,1%

870899 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товар-
них позицiй 8701 — 8705, інші

881862 5,0%

870324 Автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, 
призначенi головним чином для перевезення людей (крiм 
моторних транспортних засобів товарної позицiї 8702), 
включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та 
гоночнi автомобiлi ,  з робочим об'ємом цилiндрів двигуна 
понад 3 000 см3

842279 4,8%

870790 Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних за-
собів товарних позицiй 8701 — 8705, інші

835698 4,8%

870190 Трактори (за винятком тракторів товарної позицiї 8709), інші 725204 4,1%
870830 Гальма i гальмовi системи з пiдсилювачами та їх частини 719986 4,1%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 87 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Пере-
хідний 
період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

870190 Трактори (за винятком тракторів товарної позицiї 8709), інші
8701 90 11 ---- Не бiльш як 18 кВт Вільна 0 0%
8701 90 20 ---- Понад 18 кВт, але не бiльш як 37 кВт Вільна 0 0%
8701 90 25 ---- Понад 37 кВт, але не бiльш як 59 кВт Вільна 0 0%
8701 90 31 ---- Понад 59 кВт, але не бiльш як 75 кВт Вільна 0 0%
8701 90 35 ---- Понад 75 кВт, але не бiльш як 90 кВт Вільна 0 0%
8701 90 39 ---- Понад 90 кВт Вільна 0 0%
8701 90 50 --- Що використовувались Вільна 0 0%
8701 90 90 -- Іншi 7% 0 0%

870324 Автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей 
(крiм моторних транспортних засобів товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-
фургони та гоночнi автомобiлi ,  з робочим об'ємом цилiндрів двигуна понад 3 000 см3

8703 24 10 --- Новi 10% 7 8,6%
8703 24 90 --- Що використовувались 10% 7 8,6%

870333 Автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей 
(крiм моторних транспортних засобів товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-
фургони та гоночнi автомобiлi ,  з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 2 500 см3

8703 33 11 ---- Моторні транспортні засоби, обладнанi для тимчасового проживання 
людей

10% 7 8,6%

8703 33 19 ---- Іншi 10% 7 8,6%
8703 33 90 --- Що використовувались 10% 7 8,6%

870790 Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобів товарних позицiй 8701 — 8705, інші
8707 90 10 -- Для промислового складання: тракторів, що керуються водiєм, який 

iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; транспортних засобів товарної 
позицiї 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд 
стиснення (дизелем або напiвдизелем) i робочим об'ємом цилiндрів 
двигуна не бiльш як 2 500 см3 або з двигуном внутрішнього згоряння з 
iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрів двигуна не бiльш 
як 2 800 см3; моторних транспортних засобів спецiального призначення 
товарної позицiї 8705

4,5% 0 0%

8707 90 90 -- Іншi 4,5% 0 0%
870829 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицiй 8701 — 8705, інші
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Пере-
хідний 
період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

8708 29 10 --- Для промислового складання: тракторів, що керуються водiєм, який 
iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобів 
товарної позицiї 8703; транспортних засобів товарної позицiї 8704, з дви-
гуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення (дизелем 
або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 
2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням 
з робочим об'ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних 
транспортних засобів товарної позицiї 8705

3% 0 0%

8708 29 90 --- Іншi 4,5% 0 0%
870830  Гальма i гальмовi системи з пiдсилювачами та їх частини

8708 30 10 -- Для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який 
iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобів 
товарної позицiї 8703; транспортних засобів товарної позицiї 8704, з дви-
гуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення (дизелем 
або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 
2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням 
з робочим об'ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних 
транспортних засобів товарної позицiї 8705

3% 0 0%

8708 30 91 --- Для дискових гальм 4,5% 0 0%
8708 30 99 --- Іншi 4,5% 0 0%

870870 Колеса ходовi, їх частини та приладдя
8708 70 10 -- Для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який 

iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобів 
товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобів товарної позицiї 
8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення 
(дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрів двигуна не 
бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з iскровим за-
палюванням з робочим об'ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2 800 см3; 
моторних транспортних засобів товарної позицiї 8705

3% 0 0%

8708 70 50 --- Колеса з алюмiнiю; частини та приладдя для них з алюмінію 4,5% 0 0%
8708 70 91 --- Маточини коліс, суцiльно вилитi у виглядi зiрки з чорних металiв 3% 0 0%
8708 70 99 --- Інші 4,5% 0 0%

870892 Глушники та вихлопнi труби; їх частини
8708 92 20 --- Для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який 

iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобів 
товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобів товарної позицiї 
8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення 
(дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрів двигуна не 
бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з iскровим за-
палюванням з робочим об'ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2 800 см3, 
моторних транспортних засобів товарної позицiї 8705

3% 0 0%

8708 92 35 ---- Глушники та вихлопнi труби 4,5% 0 0%

8708 92 91 ----- Штамповані з сталі 4,5% 0 0%
8708 92 99 ----- Інші 3,5% 0 0%

870899 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицiй 8701 — 8705, інші
8708 99 10 --- Для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який 

iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобів 
товарної позицiї 8703, моторних транспортних засобів товарної позицiї 
8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення 
(дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрів двигуна не 
бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з iскровим за-
палюванням з робочим об'ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2 800 см3; 
моторних транспортних засобів товарної позицiї 8705

3% 0 0%

8708 99 93 ---- Штамповані з сталі 4,5% 0 0%
8708 99 97 ---- Інші 3,5% 0
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Пере-
хідний 
період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

871690 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини
8716 90 10 -- Шасi 1,7% 0 0%
8716 90 30 -- Кузови 1,7% 0 0%
8716 90 50 -- Вiсi 1,7% 0 0%
8716 90 90 -- Іншi частини 1,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 87. 

Код виду 
продукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для мате-
ріалів іншого походження, які набувають статусу товарів, 
що походять з певної країни 

8716 Причепи й напівпричепи; інші несамохід-
ні транспортні засоби; їх частини 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, 
окрім матеріалів даного товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів не переви-
щує 40 % ціни товару від виробника 

Виробництво, у 
якому ціна усіх мате-
ріалів не перевищує 
30 % ціни товару від 
виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 87 : Засоби назем-
ного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання, при експор-
ті в Європейський Союз.84

1. Речовини, що руйнують озоновий шар

2. Технічні стандарти для автомобілів

1. Речовини, що руйнують озоновий шар
Товари, що можуть містити речовини, які руйнують озоновий шар, це наприклад, холодильники, морозильні 
камери, кондиціонери, протиастматичні спреї, розчинники, частини машин і транспортних засобів. Протипо-
жежне обладнання та інша продукція на основі фреонів можуть бути імпортовані за певних умов для конкрет-
них застосувань і підлягає ліцензуванню.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Імпорт в ЄС продуктів і обладнання, що містять або працюють на основі речовин, які руйнують озоновий шар, заборо-
нено. Ця заборона стосується всіх країн, незалежно від того, чи є вони членами Монреальського протоколу 1987 про 
речовини, що руйнують озоновий шар.

Законодавство

substances that deplete the ozone layer (OJ L-286 31/10/2009) (CELEX 32009R1005)

2. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-

84  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Committee for European Construction Equipment 
(CECE)
Комітет Європейського будівельного обладнання
Diamant Building
Boulevard Auguste Reyers 80
B-1030 Brussels 
Belgium
+32 2 706 82 26
+32 2 706 82 10
www.cece.eu

European Automobile Manufacturer's Association 
(ACEA)
Європейська Асоціація автомобільного 
виробництва
Avenue des Nerviens 85 
B-1040 Brussels 
Belgium
+32 2 732 55 50 
+32 2 738 73 10 
www.acea.be

European Association of Automotive Suppliers 
(CLEPA)
Європейська Асоціація автопостачальників
Boulevard Brand Whitlock 87 Brussels, 
1200 Belgium
+32 2 732 68 43
+32 2 738 73 54
www.clepa.eu
 

European Association of the Machine Tool 
Industries (CECIMO)
Європейська Асоціація верстатобудівної 
промисловості
Avenue Louise 66
B - 1050 Brussels
Belgium
+32-2-502.70.90
www.cecimo.eu 

European Agricultural Machinery (CEMA )
Європейська сільгосптехніка
Diamant Building - Blvd. A.Reyers 80, 
1030 Brussels
Belgium
+32 (0)2 706 81 73 
+32 (0)2 706 82 10
www.cema-agri.org

European Association of Internal Combustion 
Engine Manufacturers (EUROMOT)
Європейська Асоціація виробників двигунів 
внутрішнього згоряння 
Rond Point Schuman 6/5
1040 Brussels
Belgium
+32 2 2 34 - 63 15
+32 2 2 34 - 79 11
www.euromot.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AGRI HISTORICA (TRAKTORAMA) (раз на рік)
Трактори і сільгосптехніка, запчастини та 
обладнання
Exhibition Centre Sinsheim
Sinsheim 
Germany
www.osck.de

AGROTECH (раз на рік)
Сільськогосподарська техніка. Насіння рослин, 
кормів і кормових добавок
Kielce Fairground
Kielce
Poland
www.targikielce.pl 

AUTO MÄSSAN (раз на 3 роки)
Товари і послуги для автомобілів та 
великовантажних транспортних засобів Svenska 
Mässan - Swedish Exhibition & Congress Centre
Gothenburg 
Sweden
www.svenskamassan.se

AUTOTEC (раз на 2 роки)
Вантажна і комунальна техніка, запасних частин, 
аксесуарів та сервісних технологій
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

AUTOMOTIVE INTERIORS EXPO (раз на рік)
Автомобіль і вантажівка , розробка і будівництво
New Stuttgart Trade Fair Centre 
Stuttgart 
Germany
www.messe-stuttgart.de

BUSWORLD EUROPE KORTRIJK (раз на 2 роки)
Автобусна промисловість
Kortrijk Xpo
Kortrijk 
Belgium
www.kortrijkxpo.be

COACH AND BUS LIVE (раз на 2 роки)
Автобусна промисловість
National Exhibition Centre 
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.thenec.co.uk

COMMERCIAL VEHICLE SHOW (раз на рік)
Автомобільна промисловість
National Exhibition Centre
Birmingham
UK - United Kingdom
www.thenec.co.uk

CZECHBUS (раз на рік)
Автобусна промисловість
Prague Exhibition Grounds
Prague 
Czech Republic
www.incheba.cz

ECARTEC MUNICH (раз на рік)
Електромобілі
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.messe-muenchen.de

EXPOTRANSPORTE (раз на 2 роки)
Важкі вантажні та легкові автомобілі, аксесуари і 
обладнання
Batalha Centro de Exposições
Batalha 
Portugal
www.exposalao.pt

ELMIA LASTBIL - THE TRUCK EXHIBITION (раз на 2 
роки)
Автомобільні перевезення і транспортний сектор
Elmia exhibition halls
Jönköping 
Sweden
www.elmia.se

EUROBUS EXPO (раз на 2 роки)
Автобусна промисловість
National Exhibition Centre
Birmingham 
UK - United Kingdom
www.thenec.co.uk

FIAA (раз на 2 роки)
Автобусна промисловість
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.ifema.es
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IAA COMMERCIAL VEHICLES (раз на рік)
Комерційні автомобілі
Deutsche Messe Hannover
Frankfurt 
Germany 
www.messefrankfurt.com

IAA CARS (раз на рік)
Комерційні автомобілі
Deutsche Messe Hannover
Frankfurt 
Germany
www.messefrankfurt.com

IAA NUTZFAHRZEUGE (раз на 2 роки)
Комерційні автомобілі
Deutsche Messe Hannover
Hannover 
Germany
www.messe.de

MASZBUD (раз на рік)
Будівельне обладнання та спеціальні транспортні 
засоби
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

ROTRA (раз на рік)
Комерційні автомобілі та транспорт
Kielce Fairground
Kielce 
Poland
www.targikielce.pl

SILESIA TSL EXPO (раз на рік)
Транспорт, експедирування та логістика
Exhibition Centre
Sosnowiec 
Poland
www.udinegoriziafiere.it

TRANSPOTEC (раз на 2 роки)
Транспорт, експедирування та логістика
Verona Exhibition Centre
Verona 
Italy
www.veronafiere.it

TRANSPORT AND LOGISTICS RIGA (раз на рік)
Транспорт, експедирування та логістика
Kipsala Exhibition Center
Riga 
Latvia
www.bt1.lv

TRANSPORT LOGISTIC (раз на 2 роки)
Транспорт, експедирування та логістика
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.messe-muenchen.de

TRANSPORT & LOGISTIEK (раз на рік)
Транспорт, експедирування та логістика
National Exhibition Centre
Antwerp 
Belgium
www.antwerpexpo.be
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Група 88.  
ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ, КОСМІЧНІ АПАРАТИ  ТА ЇХ 
ЧАСТИНИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
88.01 Аеростати та дирижаблi; планери, дельтаплани та iншi лiтальнi апарати безмоторні

88.02 Іншi апарати лiтальнi (наприклад вертольоти, лiтаки); космiчнi апарати (включаючи супутники) та 
суборбiтальнi і космічні ракети-носiї

88.03 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802

88.04 Парашути (включаючи керованi парашути та параплани) i ротошути; їх частини та пристрої

88.05 Обладнання стартове для лiтальних апаратiв; палубні гальмові або аналогічні пристрої; наземні тренаже-
ри для льотного складу; їх частини
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС літальних апаратів, космічних апаратів  та їх частин за 
період 2012-2014 років склав €6,3 млн, зменшувався в середньому на -7,7% на рік.  Для ЄС це становило 0,02% 
від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції     Групи 88 за згаданий період, що скла-
ло €26 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 88 (€ млн)

Частка Групи 88 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 88 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 88 (%)

8802  ІНШI АПАРАТИ ЛIТАЛЬНI (НАПРИКЛАД ВЕРТОЛЬОТИ, ЛIТАКИ); КОСМIЧНI АПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ СУПУТНИКИ) 
ТА СУБОРБI АЛЬНI І КОСМІЧНІ РАКЕТИ-НОСIЇ

8803  ЧАСТИНИ ЛIТАЛЬНИХ АПАРАТIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 8801 АБО 8802
8804  ПАРАШУТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ КЕРОВАНI ПАРАШУТИ ТА ПАРАПЛАНИ) I РОТОШУТИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИСТРОЇ
8801  АЕРОСТАТИ ТА ДИРИЖАБЛI; ПЛАНЕРИ, ДЕЛЬТАПЛАНИ ТА IНШI ЛIТАЛЬНI АПАРАТИ БЕЗМОТОРНІ
8805  ОБЛАДНАННЯ СТАРТОВЕ ДЛЯ ЛIТАЛЬНИХ АПАРАТIВ; ПАЛУБНІ ГАЛЬМОВІ АБО АНАЛОГІЧНІ ПРИСТРОЇ; НАЗЕМНІ 

ТРЕНАЖЕРИ ДЛЯ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ; ЇХ ЧАСТИНИ
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CHAPTER 88: AIRCRAFT,  SPACECRAFT,  AND  PARTS  
THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of aircraft,  spacecraft,  and  parts  thereof between 2012 and 2014 amounted to 
€6,3mn, growing by an average of  ‐7,7% per annum over the period. This represents 0,02% of the EU’s €26bn 
average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 88 (€ mn) Share of Chapter 88 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 88 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 88 (%) 

   
0  POWERED AIRCRAFT "E.G. HELICOPTERS AND AEROPLANES"; SPACECRAFT, INCL. SATELLITES, AND SUBORBITAL AND SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES 
0  PARTS OF AIRCRAFT AND SPACECRAFT OF HEADING 8801 OR 8802, N.E.S. 
0 PARACHUTES, INCL. DIRIGIBLE PARACHUTES AND PARAGLIDERS, AND ROTOCHUTES; PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO, N.E.S. 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 11 видів продукції Групи 88  (на рівні 6 знаків), що склало  100% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

880212 Масою порожнього обладнаного апарата понад 2 000 кг 1 612 125 25,73%

880220 Лiтаки та iншi лiтальнi апарати з масою порожнього обладна-
ного апарата не бiльш як 2 000 кг

1 338 276 21,36%

880330 Іншi частини лiтакiв i вертольотiв 1 042 029 16,63%
880400 Парашути (включаючи керованi парашути та параплани) i 

ротошути; їх частини та пристрої
568 519 9,07%

880230 Лiтаки та iншi лiтальнi апарати масою порожнього обладна-
ного апарата понад 2 000 кг, але не більш як 15 000 кг

375 590 5,99%

880211 З масою порожнього обладнаного апарата не бiльш як 2 000 
кг

352 959 5,63%

880390 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802 350 872 5,60%
880320 Шасi лiтакiв та їх частини 247 975 3,96%
880100 Аеростати та дирижаблi; планери, дельтаплани та iншi 

лiтальнi апарати безмоторні
195 541 3,12%

880310 Повітряні гвинти i несучі гвинти та їх частини 181 883 2,90%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 88 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

880100 Аеростати та дирижаблi; планери, дельтаплани та iншi лiтальнi апарати безмоторні
8801 00 10 - Аеростати та дирижаблі; планери та дельтаплани 3,7% 0 0%
8801 00 90 - Інші 2,7% 0 0%

880211 З масою порожнього обладнаного апарата не бiльш як 2 000 кг 7,5% 0 0%
880212 Масою порожнього обладнаного апарата понад 2 000 кг 2,7% 0 0%
880220 Лiтаки та iншi лiтальнi апарати з масою порожнього обладнано-

го апарата не бiльш як 2 000 кг
7,7% 0 0%

880230 Лiтаки та iншi лiтальнi апарати масою порожнього обладнаного 
апарата понад 2 000 кг, але не більш як 15 000 кг

2,7% 0 0%

880310 Повітряні гвинти i несучі гвинти та їх частини 2,7% 0 0%
880320 Шасi лiтакiв та їх частини 2,7% 0 0%
880330 Іншi частини лiтакiв i вертольотiв 2,7% 0 0%
880390 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802

8803 90 10 -- Паперових змiїв 1,7% 0 0%
8803 90 20 -- Космічних апаратів (включаючи супутники) 1,7% 0 0%
8803 90 30 -- Суборбiтальних та космічних ракет-носіїв 1,7% 0 0%
8803 90 90 -- Інші 2,7% 0 0%

880400 Парашути (включаючи керованi парашути та параплани) i рото-
шути; їх частини та пристрої

2,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  

   

Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 88. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для ма-
теріалів іншого походження, які набувають статусу това-
рів, що походять з певної країни 

Окремі товарні коди по-
зиції 8804 

Роторні аеродинамічні галь-
ма 

Виробництво з матеріалів 
будь-якого заголовку, зокрема 
інших матеріалів заголовку 
8804 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не перевищує 
40 % ціни товару від вироб-
ника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 88 : Літальні апа-
рати, космічні апарати  та їх частини, при експорті в Європейський Союз.85

1. Вимоги до імпортування зброї та матеріалів для війни

2. Технічні вимоги до цивільних літаків

3. Загальна безпечність продукції

1. Вимоги до імпортування зброї та матеріалів для війни
Вогнепальна зброя та матеріали для війни конкретно не розглядаються в базі даних Служба підтримки експор-
ту ЄС.

2. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:

Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.

Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).

3. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 

85  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

AeroSpace and Defence Industries Association of 
Europe (ASD)
Європейська Асоціація аерокосмічної та оборонної 
промисловості
Rue Montoyer 10 
1000 Brussels 
Belgium
+32 2 775 81 10
+32 2 775 81 12
www.asd-europe.org

Association of European Airlines (AEA)
Асоціація європейських авіакомпаній
Avenue Louise 350 
B-1050 Brussels 
Belgium
Tel. +32 (0)2 639 89 89 
www.aea.be 

European Business Aviation Association (EBAA)
Європейська Асоціація ділової авіації
Avenue de Tervuren 13 a / Box 5
BE- 1040 Brussels
Belgium
+32 2 766 00 70  
www.ebaa.org 

European Organisation for Civil Aviation 
Equipment (EUROCAE)
Європейська Організація обладнання для цивільної 
авіації
102 rue Étienne Dolet
92240 Malakoff
France
+33.1.40.92.79.30
+33.1.46.55.62.65
www.eurocae.net

European Aviation Suppliers Organisation (EASO)
Європейська Організація авіаційних постачальників
Suite 1, On Site Lodge, 9 Mansfield Road, 
Eastwood,
Nottinghamshire NG16 3AR
+44 (0)1773 530 928
+44 (0)7950 352 988
www.easo.aero
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AERO’NOV CONNECTION (раз на рік)
Аерокосмічна та космічна промисловості.
Palais des Congrès de Versailles
Versailles
France
www.viparis.com

AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS TORINO (раз на 
2 роки)
Аерокосмічна та оборонна промисловості
Oval Lingotto
Torino
Italy
www.lingottofiere.it

AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS WARSAW (раз 
на рік)
Аерокосмічна та оборонна промисловості
Warszawskie Centrum EXPO XXI
Warsaw
Poland
www.expoxxi.pl

AEROSPACE AND DEFENSE MEETINGS SEVILLA
(раз на 2 роки)
Аерокосмічна промисловість
Conference Palace of Seville - Fibes
Seville
Spain
www.fibes.es

AIRTEC (раз на рік)
Аерокосмічна промисловість
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt a. M.
Germany
www.messefrankfurt.com 

ILA (раз на 2 роки)
Аерокосмічна промисловість
Berlin ExpoCenter Airport
Selchow
Germany
www.berlin-expocenter-airport.de 

IMAS (раз на рік)
Аерокосмічна промисловість
Messegelände Friedrichshafen
Friedrichshafen
Germany
www.messe-friedrichshafen.de

INTER AIRPORT EUROPE (раз на 2 роки)
Обладнання для аеропортів, технологій і послуг
Munich International Airport
Munich
Germany
www.munich-airport.de 

HELITECH INTERNATIONAL (раз на рік)
Вертолітні технології 
RAI International Exhibition and Congress Centre
Amsterdam
Netherlands
www.reedexpo.com

LE TEMPS DES HÉLICES - MEETING AERIEN DE LA 
FERTE-ALAIS (раз на рік)
Аерокосмічна промисловість
Aérodrome Salis
Cerny
France
www.ajbs.fr

TIL (раз на 2 роки)
Трансфер технології та інфраструктура
Kielce Fairground
Kielce
Poland
www.targikielce.pl 

THE COMMERCIAL UAV SHOW (раз на рік)
Цивільний безпілотний літальний апарат
ExCeL
London
UK - United Kingdom
www.excel-london.co.uk
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Група 89.  
СУДНА, ЧОВНИ ТА ІНШІ ПЛАВУЧІ ЗАСОБИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
89.01 Судна круїзнi, екскурсійні, пороми, вантажнi судна, баржi та iншi плавучi засоби, призначенi для переве-

зення людей або вантажiв

89.02 Судна риболовнi; плавучi бази та iншi судна для переробки та консервування рибних продуктiв

89.03 Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту; гребнi човни та каное

89.04 Буксири та судна-штовхачi

89.05
Маяки плавучi, пожежнi судна, земснаряди, плавучi крани та iншi судна, для яких судноплавні якостi є 
лише другорядними порiвняно з їх основними функцiями; плавучi доки; плавучi або пiдводнi бурильнi чи 
експлуатацiйнi платформи

89.06 Іншi судна, включаючи вiйськовi кораблi та рятiвнi судна, крiм гребних шлюпок

89.07 Іншi плавучi засоби (наприклад плоти, плавучi баки, кесони, причали, буї та бакени)

89.08 Судна та iншi плавучi засоби, призначенi на злам
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС судів, човнів та інших плавучих засобів за період 2012-
2014 років склав €20,5 млн, зменшувався в середньому на -21% на рік.  Для ЄС це становило 0,2% від середньо-
арифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 89 за згаданий період, що склало €11,5 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 89 (€ млн)

Частка Групи 89 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 89 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 89 (%)

8903  ЯХТИ ТА IНШI ПЛАВУЧI ЗАСОБИ ДЛЯ ДОЗВIЛЛЯ АБО СПОРТУ; ГРЕБНI ЧОВНИ ТА КАНОЕ
8901  СУДНА КРУЇЗНI, ЕКСКУРСІЙНІ, ПОРОМИ, ВАНТАЖНI СУДНА, БАРЖI ТА IНШI ПЛАВУЧI ЗАСОБИ, ПРИЗНАЧЕНI ДЛЯ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛЮДЕЙ АБО ВАНТАЖIВ
8906  СУДНА, ВКЛЮЧАЮЧИ ВIЙСЬКОВI КОРАБЛI ТА РЯТIВНI СУДНА, КРIМ ГРЕБНИХ ШЛЮПОК
8905  МАЯКИ ПЛАВУЧI, ПОЖЕЖНI СУДНА, ЗЕМСНАРЯДИ, ПЛАВУЧI КРАНИ ТА IНШI СУДНА, ДЛЯ ЯКИХ СУДНОПЛАВ-

НІ ЯКОСТI Є ЛИШЕ ДРУГОРЯДНИМИ ПОРIВНЯНО З ЇХ ОСНОВНИМИ ФУНКЦIЯМИ; ПЛАВУЧI ДОКИ; ПЛАВУЧI АБО 
ПIДВОДНI БУРИЛЬНI ЧИ ЕКСПЛУАТАЦIЙНI ПЛАТФОРМИ

8904  БУКСИРИ ТА СУДНА-ШТОВХАЧI 
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CHAPTER 89: SHIPS,  BOATS  AND  FLOATING  STRUCTURES 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of ships, boats and floating structures between 2012 and 2014 amounted to 
€20,5mn, growing by an average of  ‐21% per annum over the period. This represents 0,2% of the EU’s €11,5bn 
average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 89 (€ mn) Share of Chapter 89 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 89 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 89 (%) 

   
0  YACHTS AND OTHER VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES 
0  CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS, FERRY BOATS, CARGO SHIPS, BARGES AND SIMILAR VESSELS FOR THE TRANSPORT OF PERSONS OR GOODS 
0  VESSELS, INCL. WARSHIPS AND LIFEBOATS (EXCL. ROWING BOATS AND OTHER VESSELS OF HEADING 8901 TO 8905 AND VESSELS FOR BREAKING UP) 
05 LIGHT VESSELS, FIRE FLOATS, DREDGERS, FLOATING CRANES, AND OTHER VESSELS THE NAVIGABILITY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO THEIR MAIN FUNCTION; 

FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION PLATFORMS (EXCL. FISHING VESSELS AND WARSHIPS) 
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8,13%
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UKRAINE’S CURRENT TRADE WITH EU

Ukraine’s average exports to the EU of ships, boats and floating structures between 2012 and 2014 
amounted to €20,5mn, growing by an average of -21% per annum over the period. This represents 0,2% of 
the EU’s €11,5bn average worldwide imports of these products over this period.

Ukraine’s Exports to the EU  
of Chapter 89 (€ mn)

Share of Chapter 89 in Ukraine’s 
Exports to EU (%)

Ukraine’s Main Exports to EU  
of Chapter 89 (%)

Main Destinations of Ukraine’s Exports 
of Chapter 89 (%)

8903  YACHTS AND OTHER VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES
8901  CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS, FERRY-BOATS, CARGO SHIPS, BARGES AND SIMILAR VESSELS FOR THE TRANSPORT OF 

PERSONS OR GOODS
8906  VESSELS, INCL. WARSHIPS AND LIFEBOATS (EXCL. ROWING BOATS AND OTHER VESSELS OF HEADING 8901 TO 8905 AND 

VESSELS FOR BREAKING UP)
8905  LIGHT-VESSELS, FIRE-FLOATS, DREDGERS, FLOATING CRANES, AND OTHER VESSELS THE NAVIGABILITY OF WHICH IS 

SUBSIDIARY TO THEIR MAIN FUNCTION; FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION 
PLATFORMS (EXCL. FISHING VESSELS AND WARSHIPS)

8904  TUGS AND PUSHER CRAFT
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 15 видів продукції Групи 89  (на рівні 6 знаків), що склало  98,4% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

890310 Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту; гребнi 
човни та каное, надувнi

4 243 866 20,75%

890190 Іншi судна вантажнi та вантажно-пасажирськi 4 204 739 20,56%

890690 Іншi судна, включаючи вiйськовi кораблi та рятiвнi судна, 
крiм гребних шлюпок

3 140 154 15,35%

890590 Маяки плавучi, пожежнi судна, земснаряди, плавучi крани 
та iншi судна, для яких судноплавні якостi є лише друго-
рядними порiвняно з їх основними функцiями; плавучi доки; 
плавучi або пiдводнi бурильнi чи експлуатацiйнi платформи, 
інші

2 625 939 12,84%

890400 Буксири та судна-штовхачi 2 104 645 10,29%

890392 Човни, катери моторні, крiм човнів із забортним двигуном 1 578 010 7,71%

890120 Танкери 1 216 143 5,95%

890110 Судна круїзнi, екскурсійні та iншi плавучi засоби, призначенi 
головним чином для перевезення людей; пороми всiх типiв

581 367 2,84%

890399 Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту; гребнi 
човни та каное, інші

219 005 1,07%

890391 Судна вітрильні, з допомiжним двигуном або без нього 218 170 1,07%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 89 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

890110 Судна круїзнi, екскурсійні та iншi плавучi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей; по-
роми всiх типiв

8901 10 10 -- Морськi Вільна 0 0%
8901 10 90 -- Іншi 1,7% 0 0%

890120 Танкери
8901 20 10 -- Морськi Вільна 0 0%
8901 20 90 -- Іншi 1,7% 0 0%

890190 Іншi судна вантажнi та вантажно-пасажирськi
8901 90 10 -- Морськi Вільна 0 0%
8901 90 91 --- Несамохiднi 1,7% 0 0%
8901 90 99 --- Самохiднi 1,7% 0 0%

890310  Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту; гребнi човни та каное, надувнi
8903 10 10 -- Масою не бiльш як 100 кг кожний 2,7% 0 0%
8903 10 90 -- Іншi 1,7% 0 0%

890391 Судна вітрильні, з допомiжним двигуном або без нього
8903 91 10 --- Морськi Вільна 0 0%
8903 91 92 ---- Завдовжки не бiльш як 7,5 м 1,7% 0 0%
8903 91 99 ---- Завдовжки понад 7,5 м 1,7% 0 0%

890392  Човни, катери моторні, крiм човнів із забортним двигуном
8903 92 10 --- Морськi Вільна 0 0%
8903 92 91 ---- Завдовжки не бiльш як 7,5 м 1,7% 0 0%
8903 92 99 ---- З понад 7,5 м 1,7% 0 0%

890399 Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту; гребнi човни та каное, інші
8903 99 10 --- Масою не бiльш як 100 кг кожний 2,7% 0 0%
8903 99 91 ---- Завдовжки не бiльш як 7,5 м 1,7% 0 0%
8903 99 99 ---- Завдовжки понад 7,5 м 1,7% 0 0%

890400 Буксири та судна-штовхачi
8904 00 10 - Буксири Вільна 0 0%
8904 00 91 -- Морськi Вільна 0 0%
8904 00 99 -- Іншi 1,7% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

890590 Маяки плавучi, пожежнi судна, земснаряди, плавучi крани та iншi 
судна, для яких судноплавні якостi є лише другорядними порiвняно 
з їх основними функцiями; плавучi доки; плавучi або пiдводнi 
бурильнi чи експлуатацiйнi платформи, інші

Вільна 0 0%

8905 90 10 -- Морськi Вільна 0 0%
8905 90 90 -- Іншi 1,7% 0 0%

890690 Іншi судна, включаючи вiйськовi кораблi та рятiвнi судна, крiм гребних шлюпок
8906 90 10 -- Морськi Вільна 0 0%
8906 90 91 --- Масою не бiльш як 100 кг кожний 2,7% 0 0%
8906 90 99 --- Іншi 1,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару. Проте заборонено ви-
користання корпусів заголовка 8906 

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника 

Без винятків. 



1601Група 89. СУДНА, ЧОВНИ ТА ІНШІ ПЛАВУЧІ ЗАСОБИ 

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 89 : Судна, човни 
та інші плавучі засоби, при експорті в Європейський Союз.86

1. Технічні стандарти для прогулянкових суден

2. Речовини, що руйнують озоновий шар

3. Технічні стандарти для суднового спорядження

4. Технічні стандарти для пасажирських суден

1. Технічні стандарти для прогулянкових суден
Для ринкування в ЄС прогулянкові судна повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в директиві – 
Dіrectіve 94/25/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-164 30/06/1994) (CELEX 31994 L0025). Поло-
ження директиви поширюються на прогулянкові судна (зокрема, для індивідуального користування), частково 
укомплектовані судна, складники (перелічені в Додатку ІІ) і пропульсивні, підвісні та рушійно-стернові двигу-
ни, як визначено в абзаці 1 статті 1.

Директива не поширюється на деякі продукти, як от каное, судна, призначені тільки для перегонів, судна, виго-
товлені для власних потреб, судна, призначені для перевезення пасажирів з комерційною метою, та інші, як за-
значено в абзаці 2 статті 1.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні вимоги щодо охорони здоров’я, безпеки, захисту споживачів і довкілля стосуються дизайну та конструктив-
них характеристик, викидів вихлопних газів і рівня шуму, як зазначено в Додатку І до директиви.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік гармонізованих стандартів прогулянкових суден можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/
sіngle-market/european-standards/harmonіsed-standards/recreatіonal-craft/іndex_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. За-
лежно від типу продукту і природи обов’язкових вимог, процедура оцінювання відповідності може потребувати 
обов’язкової участі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, що їх кожна держава-
член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оцінювання відповідності ви-
робника до обов’язкових вимог. Додатки ІІІ і від V до XVІІ визначають, яких процедур оцінювання відповідності 
слід дотримуватись, які технічні документи заповнити і яку декларацію відповідності подавати.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» свідчить про відповідність продуктів до обов’язкових вимог. Коли названий орган залу-
чений до процедури оцінювання відповідності, його ідентифікаційний номер зазначається поруч зі знаком «CE».

86  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

laws, regulatіons and admіnіstratіve provіsіons of the Member States relatіng to recreatіonal craft (OJ L-164 3 
0/06/1994) (CELEX 31994L0025).

2. Речовини, що руйнують озоновий шар
Товари, що можуть містити речовини, які руйнують озоновий шар, це наприклад, холодильники, морозильні 
камери, кондиціонери, протиастматичні спреї, розчинники, частини машин і транспортних засобів. Протипо-
жежне обладнання та інша продукція на основі фреонів можуть бути імпортовані за певних умов для конкрет-
них застосувань і підлягає ліцензуванню.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Імпорт в ЄС продуктів і обладнання, що містять або працюють на основі речовин, які руйнують озоновий шар, заборо-
нено. Ця заборона стосується всіх країн, незалежно від того, чи є вони членами Монреальського протоколу 1987 про 
речовини, що руйнують озоновий шар.

Законодавство

substances that deplete the ozone layer (OJ L-286 31/10/2009) (CELEX 32009R1005)

3. Технічні стандарти суднового спорядження
Для ринкування в ЄС, суднове спорядження повинно задовольняти вимоги положень директиви – Councіl 
Dіrectіve 96/98/EC (OJ L-46 17/02/1997) (CELEX 31996L0098).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Положення директиви застосовні до спорядження, переліченого в Додатку A.1. Сюди належать рятувальні засоби, 
радіо та навігаційне обладнання і продукція, до якої застосовні заходи запобігання забрудненню океанів і протипо-
жежного захисту.
Додаток A.1 упроваджує специфічні стандарти для кожного продукту, визначені міжнародними конвенціями та  Між-
народною морською організацією (Іnternatіonal Marіtіme Organіsatіon, ІMO).
У Додатку A.2 перелічені продукти, для яких немає міжнародних стандартів і вони підлягають специфікаціям,  складе-
ним державами-членами.
Сайт групи названих органів з реалізації директиви про суднове спорядження подає оновлені дані про продукцію, 
включену в Додаток A, тлумачення директиви і базу даних інформації про продукти, які дозволено ринкувати в ЄС 
(зокрема, продукт, виробник, названий орган, обмеження, торгова назва тощо).

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до положень директиви. 
Участь третьої сторони (названого органу) в процесі обов’язкове. Названі органи – це організації, що їх кожна 
держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оцінювання відпо-
відності виробника до стандартів.

У Додатку B до директиви описано сім процедур оцінювання, які називають «модулями». Відповідність кожно-
го продукту слід оцінювати з допомогою спеціального модуля або комбінації модулів, визначених у Додатку A.1

Знак відповідності

Для ринкування в ЄС, продукти, перелічені в Додатку A.1 повинні мати маркування визначеним знаком як свід-
чення відповідності до застосовних стандартів. Знак ставить виробник або його представник в ЄС. Знак має бути 
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видимим, розбірливим і незмивним. Маркування супроводжує ідентифікаційний номер названого органу, який 
здійснював процедуру оцінювання відповідності, а також дві останні цифри року, коли здійснено маркування.

Законодавство

31996L0098).

4. Технічні стандарти для пасажирських суден
Для ринкування в ЄС пасажирські судна підлягають вимогам безпеки, визначеним в директиві – Dіrectіve 2009/45/
EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-163 25/06/2009) (CELEX 320 09L0045).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Вимоги безпеки застосовуються до нових пасажирських суден, наявних пасажирських суден завдовжки 24 м і більше і 
високошвидкісних пасажирських катерів, задіяних у внутрішніх рейсах в межах держави ЄС. Для пасажирських суден, 
що здійснюють міжнародні рейси, передбачено послідовне впровадження узгоджених правил, визначених Міжна-
родною морською організацією.
До пасажирських суден відносять судна, що перевозять понад 12 пасажирів, їх розділяють на чотири класи A, B, C і D 
відповідно до акваторії та відстані від берега, де вони плавають. Крім того, високошвидкісні судна підрозділяють на 
категорії відповідно до Міжнародного кодексу безпеки високошвидкісних суден (кодекс HSC).
Відповідні вимоги безпеки і технічні стандарти викладені в Додатку І до директиви: Councіl Dіrectіve 98/18/EC. Вони 
стосуються таких галузей, як будівництво, стабільність, машинне обладнання, електрообладнання, протипожежна 
безпека і рятівні пристосування.
Специфічні обов’язкові стандарти, визначені для виконання цих вимог безпеки, в багатьох випадках – це стандарти 
Міжнародної морської організації, в інших випадках – специфічні стандарти, розроблені в ЄС.

Сертифікація

Нові та наявні пасажирські судна повинні мати сертифікат пасажирського судна, чинний протягом періоду, що 
не перевищує 12 місяців. Високошвидкісні судна повинні мати сертифікат безпеки високошвидкісного судна і 
дозвіл на експлуатацію на високій швидкості відповідно до положень кодексу HSC. Свідоцтво видає адміністра-
ція держави-члена, в якій зареєстровано судно.

Законодавство

for passenger shіps (OJ L-163 25/06/2009) (CELEX 32009L0045)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Maritime Heritage (EMH)
Європейська морська спадщина
Thedo Fruithof
Dijkweg 222
1619 JC ANDIJK
Netherlands
+31 6 222 038 44
www.european-maritime-heritage.org

EUROPEAN BOATING INDUSTRY (EBI)
Європейська суднобудівна індустрія
Etage / Level 4
Rue de la Loi 227
B - 1040 Bruxelles 
Belgium
 +32 / 2 403 36 20
www.europeanboatingindustry.eu

European Ships and Maritime Equipment 
Association 
(SEAEUROPE)
Європейська Асоціація кораблів і морської техніки
Rue Marie de Bourgogne 52
1000 Brussels 
 Belgium
+32 2 230 27 91
www.seaeurope.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ABF (раз на рік)
Човни
Deutsche Messe Hannover
Hannover
Germany
www.messe.de

BALTIC BOAT SHOW (раз на рік)
Катери і яхти
Riga International Exhibition Centre
Riga
Latvia
www.rigaexpo.lv

BEACH & BOAT (раз на рік)
Водні види спорту
Exhibition Centre Leipzig
Leipzig
Germany
www.leipziger-messe.de

BOOT + ANGELN (раз на рік)
Катери, човни, рибальство
HanseMesse Rostock
Rostock
Germany
www.messe-und-stadthalle.de

CARREFOUR NATIONAL PÊCHE & LOISIRS (раз на 
рік)
Рибна ловля, водні види спорту і відпочинок
Grande Halle d'Auvergne
Cedex
France
www.grandehalle-auvergne.com 

BELGIAN BOAT SHOW (раз на рік)
Водні види спорту і відпочинок
Flanders Expo
Gent
Belgium
www.flandersexpo.be

BOOT TULLN (раз на рік)
Човни
Messe Tulln
Tulln
Austria
www.messe-tulln.at

BOAT EXPO (раз на рік)
Водні види спорту 
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Letnany
Czech Republic
www.pva.cz 

BOAT & RECREATION TALLINN (раз на рік)
Човни, рибальство, відпочинок
Estonian Fairs Centre
Tallinn
Estonia
www.fair.ee

F.RE.E - FREIZEIT, REISEN, ERHOLUNG (раз на рік)
Човни
Fairground Messe München
München
German
www.messe-muenchen.de

FREIZEIT, GARTEN + TOURISTIK (раз на рік)
Човни, кемпінги, будинкі на колесах, виставка 
автомобілів
Exhibition Centre Nuremberg
Nürnberg
Germany 
www.nuernbergmesse.de

GITANDO (раз на рік)
Виставка кемпінгу, спортивного одягу та товарів 
для відпочинку, хобі, автомобілі, катери
Fiera di Vicenza
Vicenza
Italy
www.vicenzafiera.it

GLOB (раз на рік)

Спорт та туризм
Katowice International Fair
Katowice
Poland
www.mtk.katowice.pl

KAJAK EXPO (раз на рік)
Човни , туризм, подорожі 
Gdansk International Fair grounds
Gdansk
 Poland
www.mtgsa.com.pl
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LONDON BOAT SHOW (раз на рік)
Човни
ExCeL 
London
UK - United Kingdom
www.excel-london.co.uk

NAUTICAMPO (раз на 2 роки)
Спорт та туризм
Feira Internacional de Lisboa
R. do Bojador
Lisboa
Portugal
www.fil.pt

NAUTIC - SALON NAUTIQUE DE PARIS (раз на рік)
Човни
Paris Expo Porte de Versailles
Paris
France
www.viparis.com
POLAND BOAT SHOW (раз на рік)
Водні види спорту 
Lodz
Poland
www.uml.lodz.pl

POSIDONIA (раз на 2 роки)
Судна 
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Spata
Greece
www.metropolitanexpo.gr

SALON EUROPÉEN DES PÊCHES EN MER (раз на рік)
Човни, рибальство, відпочинок
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes
France
www.exponantes.com

SALON PLOVIL - THE BOAT SHOW (раз на рік)
Човни, рибальство, відпочинок
Ljubljanski sejem - Ljubljana Exhibition and 
Convention Centre
Ljubljana
Slovenia
www.ljubljanafair.com

SALON DU TOURISME ET DES LOISIRS DE 
PLEINE NATURE DE BRETAGNE (раз на рік)
Туризм та відпочинок
Le Chorus, Parc des expositions
Vannes
France
www.lechorus.com

ZAGREB BOAT SHOW (раз на рік)
Катери, яхти, вітрильні судна, скутери, каяки, 
човни, суднові двигуни
Zagreb Fair
Zagreb
Croatia
www.zv.hr



Розділ XVIII: ПРИЛАДИ ТА АПАРАТИ ОПТИЧНІ, 
ФОТОГРАФІЧНІ, КІНЕМАТОГРАФІЧНІ, 
КОНТРОЛЬНІ, ВИМІРЮВАЛЬНІ, ПРЕЦИЗІЙНІ, 
МЕДИЧНІ АБО ХІРУРГІЧНІ; ГОДИННИКИ ВСІХ 
ВИДІВ; МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ; ЇХ ЧАСТИНИ 
ТА ПРИЛАДДЯ

90 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, 
прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя

91 Годинники всіх видів та їх частини
92 Музичні інструменти; частини та приладдя до них
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Група 90.  
ПРИЛАДИ ТА АПАРАТИ ОПТИЧНІ, ФОТОГРАФІЧНІ, 
КІНЕМАТОГРАФІЧНІ, КОНТРОЛЬНІ, ВИМІРЮВАЛЬНІ, 
ПРЕЦИЗІЙНІ; МЕДИЧНІ АБО ХІРУРГІЧНІ; ЇХ ЧАСТИНИ 
ТА ПРИЛАДДЯ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

90.01

Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; інші кабелi волоконно-оптичнi, крiм кабелiв товарної 
позицiї 8544; листи та пластини з поляризаційного матеріалу; лiнзи (включаючи контактнi), призми, дзер-
кала та інші оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, неоправленi, крiм таких елементів з оптично нео-
бробленого скла

90.02 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або 
апаратури, крiм таких елементів, з оптично необробленого скла:

90.03 Оправи та арматура для окулярiв, захисних окулярів або аналогічних оптичних виробiв та їх частини

90..04 Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальнi, захиснi або iншi

90.05 Бiноклi, монокуляри та інші оптичні труби та їх арматура; інші астрономічні прилади та опори для них, за 
винятком радіоастрономічних приладів

90.06 Фотокамери (крім кінокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім газорозрядних ламп товарної позиції 
8539

90.07 Кiнокамери та кiнопроектори, з пристроями звукозаписування чи звуковідтворення або без них

90.08 Проектори зображення, крім кінематографічних; збiльшувальна або зменшувальна фотоапаратура (крім 
кінематографічної)

[90.09]

90.10 Апаратура та обладнання для фото- або кiнолабораторiй в іншому місці цієї групи не зазначені; негатос-
копи; екрани проекцiйні

90.11 Мiкроскопи оптичнi складнi, включаючи мiкроскопи для мiкро-фотографування, для мiкрокiнознімання 
або мiкропроецiювання

90.12 Мiкроскопи, крім оптичних; апарати дифракційні

90.13 Пристрої на рiдких кристалах, крiм виробiв, конкретнiше названих в iнших товарних позицiях; лазери, 
крiм лазерних дiодiв; інші прилади та iнструменти оптичнi в іншому місці цієї групи не зазначені

90.14 Компаси для визначення напрямку; інші навiгацiйнi прилади та інструменти

90.15 Прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гiдрографiчнi, океанографiчнi, 
гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофізичні, за винятком компасiв; далекомiри

90.16 Терези чутливiстю 0,05 г або вище, з важками або без них

90.17

Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад машинки 
креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярські, логарифмічні лiнiйки, дискові калькулято-
ри); ручнi iнструменти для вимiрювання лінійних розмірів (наприклад вимірювальні стержні та рулетки, 
мiкрометри, кронциркулі), в іншому місці цієї групи не зазначені

90.18 Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи 
сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослiдження зору

90.19
Апаратура для механотерапiї; апаратура масажна; апаратура для психологічних тестів для визначення 
здатностей; апаратура для озонотерапiї, кисневої та аерозольної терапiї, штучного дихання, реанiмацiї та 
iнша апаратура для дихальної терапiї
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ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
90.20 Інша апаратура дихальна та газовi маски, за винятком захисних масок без механічних частин i змiнних 

фільтрів

90.21
Пристрої ортопедичнi, включаючи хiрургiчнi пояси, бандажi та милицi; шини та iншi пристрої для 
лiкування переломiв; штучні частини тіла; слухові апарати та iншi апарати, якi носять на собi, з собою або 
імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду

90.22

Апаратура, що використовує рентгенiвське, альфа-, бета- або гамма- випромiнювання, призначена 
або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, 
включаючи рентгенографiчну та радiотерапевтичну апаратуру, рентгенiвськi трубки та iншi генератори 
рентгенiвських променів, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крiсла 
та подібнi вироби для обстеження або лiкування

90.23 Прилади, апарати та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад навчальнi або виставковi), не 
придатнi для iншого використання

90.24
Машини та пристрої для випробування твердості, мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або 
iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад металiв, деревини, текстильних матерiалiв, папе-
ру, пластмас)

90.25 Ареометри та аналогiчнi занурювані прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психро-
метри, iз записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів

90.26
Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю витрати, рiвня, тиску чи iнших змiнних характе-
ристик рiдин або газiв (наприклад витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломіри), крiм приладів 
та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032

90.27

Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад поляриметри, рефрактометри, 
спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю 
в’язкостi, пористостi, розширення, поверхневого натягу або подібні; прилади та апаратура для вимірю-
вання або контролю кількості тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мiкротоми

90.28 Лiчильники подачі або виробництва газовi, рiдин чи електроенергiї, в тому числі калібрувальні

90.29 Лiчильники кількості обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прила-
ди; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи

90.30

Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади й апаратура для вимiрювання або контролю елек-
тричних величин, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для 
виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iнших iонiзуючих 
випромiнювань

90.31 Контрольні або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; про-
ектори профiльнi

90.32 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

90.33 Частини та приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури групи 90, в іншому місці цієї групи 
не зазначені
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС приладів та апаратів оптичних, фотографічних, кіне-
матографічних, контрольних, вимірювальних, прецизійних; медичних або хірургічних; їх частин та приладдя за 
період 2012-2014 років склав €25 млн, зростаючи в середньому на 8% на рік.  Для ЄС це становило 0,05% від се-
редньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 90 за згаданий період, що склало €51 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 90 (€ млн)

Частка Групи 90 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 90 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 90 (%)

9030  ОСЦИЛОСКОПИ, СПЕКТРОАНАЛIЗАТОРИ ТА IНШI ПРИЛАДИ Й АПАРАТУРА ДЛЯ ВИМIРЮВАННЯ АБО КОНТРО-
ЛЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН, КРIМ ВИМIРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 9028; ПРИЛАДИ ТА АПАРА-
ТУРА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АБО ВИМIРЮВАННЯ АЛЬФА-, БЕТА-, ГАММА-, РЕНТГЕНIВСЬКОГО, КОСМIЧНОГО ТА IНШИХ 
IОНIЗУЮЧИХ ВИПРОМIНЮВАНЬ

9018  ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У МЕДИЦИНI, ХIРУРГIЇ, СТОМАТОЛОГIЇ АБО ВЕТЕРИНАРIЇ, 
ВКЛЮЧАЮЧИ СЦИНТОГРАФIЧНУ АПАРАТУРУ ТА IНШУ ЕЛЕКТРОМЕДИЧНУ АПАРАТУРУ, А ТАКОЖ АПАРАТУРА ДЛЯ 
ДОСЛIДЖЕННЯ ЗОРУ

9032  ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ ДЛЯ МАШИН, ПРИЛАДІВ, ІНСТРУМЕНТІВ АБО АПАРАТУРИ ГРУПИ 90, В ІНШОМУ МІСЦІ ЦІЄЇ 
ГРУПИ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ

9022  АПАРАТУРА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ РЕНТГЕНIВСЬКЕ, АЛЬФА-, БЕТА- АБО ГАММА- ВИПРОМIНЮВАННЯ, ПРИЗНАЧЕ-
НА АБО НЕ ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЧНОГО, ХIРУРГIЧНОГО, СТОМАТОЛОГIЧНОГО АБО ВЕТЕРИНАРНОГО ВИКО-
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CHAPTER 90: OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, 
MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; 

PARTS AND ACCESSORIES THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, 
medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof between 2012 and 2014 amounted to 
€25mn, growing by an average of  8% per annum over the period. This represents 0,05% of the EU’s €51mn average 
worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 90 (€ mn)  Share of Chapter 90 in Ukraine’s Exports to EU (%) 
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0 0 OSCILLOSCOPES, SPECTRUM ANALYSERS AND OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES (EXCL. METERS 
OF HEADING 9028); INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING ALPHA, BETA, GAMMA, X RAY, COSMIC OR OTHER IONISING RADIATIONS 
0  INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES, INCL. SCINTIGRAPHIC APPARATUS, OTHER ELECTRO MEDICAL 
APPARATUS AND SIGHT TESTING INSTRUMENTS, N.E.S. 
0  REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS (EXCL. TAPS, COCKS AND VALVES OF HEADING 8481) 
0  APPARATUS BASED ON THE USE OF X RAYS OR OF ALPHA, BETA OR GAMMA RADIATIONS, WHETHER OR NOT FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY 
USES, INCL. RADIOGRAPHY OR RADIOTHERAPY APPARATUS, X RAY TUBES AND OTHER X RAY GENERATORS, HIGH TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS AND 
DESKS, SCREENS, EXAMINATION OR TREATMENT TABLES, CHAIRS AND THE LIKE 
0  MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES NOT ELSEWHERE SPECIFIED IN CHAPTER 90; PROFILE PROJECTORS 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 90 

 Ukraine exports 138 products of Chapter 90 at a 6 digit customs code. The following top 10 products represent 54% 
of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

903289  REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS (EXCL. 
HYDRAULIC OR PNEUMATIC, MANOSTATS, THERMOSTATS, AND TAPS, 
COCKS AND VALVES OF HEADING 8481) 

2 780 063  11,2% 

901812  ULTRASONIC SCANNING APPARATUS  2 148 246  8,6% 

903010  INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING 
IONISING RADIATIONS 

1 938 076  7,8% 

903090  PARTS AND ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR 
MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES OR FOR DETECTING 
IONISING RADIATIONS, N.E.S. 

1 378 994  5,5% 

902290  X‐RAY GENERATORS OTHER THAN X‐RAY TUBES, HIGH TENSION 
GENERATORS, CONTROL PANELS AND DESKS, SCREENS, EXAMINATION OR 
TREATMENT TABLES, CHAIRS AND THE LIKE, AND GENERAL PARTS AND 
ACCESSORIES FOR APPARATUS OF HEADING 9022, N.E.S. 

1 352 180  5,4% 

902214  APPARATUS BASED ON THE USE OF X‐RAYS, FOR MEDICAL, SURGICAL OR 
VETERINARY USES (EXCL. FOR DENTAL PURPOSES AND COMPUTER 
TOMOGRAPHY APPARATUS) 

978 654  3,9% 

ІНШІ
31,79%

9030 
ОСЦИЛОСКОПИ…

20,22%

9018 
ІНСТРУМЕНТИ…

17,33%

9032 
ПРИЛАДИ…

11,95%

9022 АПАРАТУРА…
10,40%

9031 
ВИМIРЮВАЛЬНI 

ПРИЛАДИ…
8,31%

ІНШІ
41,00%

НІМЕЧЧИНА 
19,77%

ЧЕХІЯ
12,95%

АВСТРІЯ
9,41%

СЛОВАЧЧИНА
9,37%

УГОРЩИНА
7,50%
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РИСТАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ РЕНТГЕНОГРАФIЧНУ ТА РАДIОТЕРАПЕВТИЧНУ АПАРАТУРУ, РЕНТГЕНIВСЬКI ТРУБКИ ТА 
IНШI ГЕНЕРАТОРИ РЕНТГЕНIВСЬКИХ ПРОМЕНІВ, ГЕНЕРАТОРИ ВИСОКОЇ НАПРУГИ, ЩИТИ ТА ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ, 
ЕКРАНИ, СТОЛИ, КРIСЛА ТА ПОДІБНI ВИРОБИ ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ АБО ЛIКУВАННЯ

9031  КОНТРОЛЬНІ АБО ВИМIРЮВАЛЬНI ПРИЛАДИ, ПРИСТРОЇ ТА МАШИНИ, В ІНШОМУ МІСЦІ ЦІЄЇ ГРУПИ НЕ ЗАЗНАЧЕ-
НІ; ПРОЕКТОРИ ПРОФIЛЬНI

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 138 видів продукції Групи 90  (на рівні 6 знаків), що склало  54% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

903289 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або 
керування, інші

2 780 063 11,2%

901812 Апаратура для ультразвукового сканування 2 148 246 8,6%
903010 Прилади та апарати для виявлення або вимiрювання 

iонiзуючого випромiнювання 
1 938 076 7,8%

903090 Частини і приладдя 1 378 994 5,5%
902290 Апаратура, що використовує рентгенiвське, альфа-, бета- або 

гамма- випромiнювання, призначена або не призначена 
для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або вете-
ринарного використання, включаючи рентгенографiчну та 
радiотерапевтичну апаратуру, рентгенiвськi трубки та iншi 
генератори рентгенiвських променів, генератори високої 
напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крiсла та 
подібнi вироби для обстеження або лiкування, іншi, включа-
ючи частини і приладдя

1 352 180 5,4%

902214 Інша апаратура для медичного, хірургічного або ветеринар-
ного використання

978 654 3,9%

903180 Іншi прилади, пристрої та машини 846 847 3,4%
901819 Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, 

хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи 
сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апарату-
ру, а також апаратура для дослiдження зору, інші

724 089 2,9%

900190 Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; інші кабелi 
волоконно-оптичнi, крiм кабелiв товарної позицiї 8544; лис-
ти та пластини з поляризаційного матеріалу; лiнзи (включа-
ючи контактнi), призми, дзеркала та інші оптичнi елементи 
з будь-яких матерiалiв, неоправленi, крiм таких елементів з 
оптично необробленого скла, інші

710 732 2,9%

903033 Інші, без записувального пристрою 681 917 2,7%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 90 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

900190 Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; інші кабелi 
волоконно-оптичнi, крiм кабелiв товарної позицiї 8544; листи 
та пластини з поляризаційного матеріалу; лiнзи (включаючи 
контактнi), призми, дзеркала та інші оптичнi елементи з будь-яких 
матерiалiв, неоправленi, крiм таких елементів з оптично необро-
бленого скла, інші

2,9% 0 0%

901812 Апаратура для ультразвукового сканування Вільна 0 0%
901819 Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи 

сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослiдження зору, 
інші

9018 19 10 --- Апаратура для одночасного відстеження двох або бiльше пара-
метрів

Вільна 0 0%

9018 19 90 --- Іншi Вільна 0 0%
902214 Інша апаратура для медичного, хірургічного або ветеринарного 

використання
Вільна 0 0%

902290 Апаратура, що використовує рентгенiвське, альфа-, бета- або гамма- випромiнювання, призначена або не 
призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи 
рентгенографiчну та радiотерапевтичну апаратуру, рентгенiвськi трубки та iншi генератори рентгенiвських 
променів, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крiсла та подібнi вироби 
для обстеження або лiкування, іншi, включаючи частини і приладдя

9022 90 10 -- Екрани рентгенiвськi люмiнесцентнi, екрани рентгенiвськi 
пiдсилювальнi; екрани та сiтки протирозсiювальнi

2,1% 0 0%

9022 90 90 -- Іншi 2,1% 0 0%

903010 Прилади та апарати для виявлення або вимiрювання iонiзуючого 
випромiнювання

4,2% 0 0%

903033 Інші, без записувального пристрою
9030 33 10 --- Електроннi 4,2%   0 0%
9030 33 91 ---- Вольтметри 2,1% 0 0%
9030 33 99 ---- Іншi 2,1% 0 0%

903090 Частини і приладдя
9030 90 20 -- Для апаратури товарної підкатегорії 9030 82 00 00 Вільна 0 0%
9030 90 85 -- Інші 2,5% 0 0%

903180 Іншi прилади, пристрої та машини
9031 80 32 ---- Для перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв, або 

для перевiрки фото-масок чи фотошаблонiв, які використовують-
ся у виробництвi напiвпровiдникових приладів

2,8% 0 0%

9031 80 34 ---- Інші 2,8% 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

9031 80 38 --- Інші 4% 0 0%
9031 80 91 --- Для вимiрювання або контролю геометричних параметрiв 2,8% 0 0%
9031 80 98 --- Інші 4% 0 0%

903289 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керу-
вання, інші

2,8% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару, 

- - у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника 

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни товару від виробника

-  у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 90. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять 
з певної країни 

9001 Волокна оптичні та джгути волоконно-
оптичні; інші кабелі волоконно-оптич-
ні, крім кабелів заголовка 8544; листи 
та пластини з поляризаційного матері-
алу; лінзи (включаючи контактні), при-
зми, дзеркала та інші оптичні елементи 
з будь-яких матеріалів, без оправи, 
крім таких елементів з оптично нео-
бробленого скла 

Виробництво, у якому ціна усіх мате-
ріалів не перевищує 40 % ціни товару 
від виробника 

9018 Прилади та обладнання, що викорис-
товуються у медичній, хірургічній, сто-
матологічній або ветеринарній галузях, 
зокрема сцинтиграфічна апаратура, 
інше електричне медичне обладнання 
та прилади діагностики зору: 
- Стоматологічні крісла, поєднані з 
стоматологічним інструментом або 
плювальницями 
- Інші 

Виробництво з матеріалів будь-якого 
заголовку, зокрема інших матеріалів 
заголовку 9018 
Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, 
окрім матеріалів даного товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів не пере-
вищує 40 % ціни товару від виробника 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не перевищує 
40 % ціни товару від вироб-
ника 
Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не перевищує 
25 % ціни товару від вироб-
ника 

9030 Осцилоскопи, спектроаналізатори та 
інші пристрої та апарати для вимірю-
вання чи перевірки електричних ве-
личин, за винятком контрольно-вимі-
рювальної апаратури заголовку 9028; 
пристрої та апарати для вимірювання 
чи виявлення альфа-, бета-, гамма- та 
рентгенівського випромінювання, 
космічної радіації та інших видів іонізу-
ючого випромінювання 

Виробництво, у якому ціна усіх мате-
ріалів не перевищує 40 % ціни товару 
від виробника 



1615Група 90. ПРИЛАДИ ТА АПАРАТИ ОПТИЧНІ, ФОТОГРАФІЧНІ, КІНЕМАТОГРАФІЧНІ ...

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять 
з певної країни 

9031 Прилади вимірювання або перевірки, 
машини та пристосування, ніде більше 
не конкретизованих та не включених 
до будь-якої іншої класифікації у межах 
цієї Групи; проектори профілю 

Виробництво, у якому ціна усіх мате-
ріалів не перевищує 40 % ціни товару 
від виробника 

9032 Пристрої та апарати та автоматичного 
регулювання та керування 

Виробництво, у якому ціна усіх мате-
ріалів не перевищує 40 % ціни товару 
від виробника 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 90 : Прилади та 
апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; 
їх частини та приладдя, при експорті в Європейський Союз.87

1. Технічні стандарти електромагнітної сумісності

2. Технічні стандарти для низьковольтного електричного обладнання

3. Технічні вимоги до цивільних літаків

4. Технічні стандарти для автомобілів

5. Технічні стандарти для медичних виробів

6. Радіоактивні продукти

7. Вимоги до імпортування вогнепальної зброї та матеріалів для війни

1. Технічні стандарти електромагнітної сумісності
Для ринкування в ЄС, електричні та електронні прилади повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладе-
ні в директиві – Electromagnetіc Compatіbіlіty (EMC) Dіrectіve 2004/108/EC of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108). Директива має на меті забезпечити, що їх робота захищена 
від електромагнітних перешкод.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Ці електронні прилади повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І так, що:

інше обладнання не може належно працювати, 
-

гіршення їхнього належного функціонування.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимо-
гам, викладеним у Додатку І.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, що засвідчити, що продукція задовольняє обов’язковим вимогам, 
сформульованим у Додатку І.

Відповідність приладів визначається з допомогою процедур, описаних в Додатку ІІ (внутрішній контроль вироб-
ництва) і Додатку ІІІ (оцінювання названого органу):

87  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Внутрішній контроль виробництва:

Виробник повинен скласти технічну документацію, що свідчить про відповідність приладу обов’язковим вимо-
гам цієї директиви. Відповідність приладу всім дотичним гармонізованим стандартам і вимогам засвідчить де-
кларація ЄС про відповідність, складена виробником або його уповноваженим представником в ЄС.

Оцінювання названого органу:

На розсуд виробника або його уповноваженого представника в ЄС, можна виконувати також і цю процедуру. 
Вона полягає в застосуванні Додатку ІІ, а також поданні технічної документації названому органу, який ознайо-
миться з нею та вирішить, чи свідчить вона про виконання вимог директиви. Виробник повинен додати заяву 
названого органу до технічної документації.

Маркування знаком «CE»

Перед розміщенням на ринку, електричні та електронні прилади, які вважаються такими, що задовольняють 
обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І, слід позначити знаком відповідності «CE». Знак «CE» має бути прикрі-
плений згідно з Додатком V.

До пристрою, його упаковки чи інструкції з застосування може бути прикріплений будь-який інший знак, за умо-
ви, що це не погіршує ні видимість, ні читабельність знаку «CE». 

Маркування знаком «CE» повинно супроводжуватись ідентифікаційним номером названого органу, відповідаль-
ного за проведення процедури оцінювання відповідності, коли потрібна участь третьої сторони.

Законодавство

approxіmatіon of the laws of the Member States relatіng to electromagnetіc compatіbіlіty and repealіng 
Dіrectіve 89/336/EEC (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)

2. Технічні стандарти для низьковольтного електричного обладнання
Ринкування в ЄС низьковольтного електричного обладнання підлягає обов’язковим вимогам, покликаним га-
рантувати безпеку людей, домашніх тварин і майна.

Директива охоплює електричне обладнання (зокрема, деякі компоненти, призначені для включення в інше об-
ладнання), зроблене для використання при номінальній напрузі:

Зокрема, директиві підлягає така продукція як електроприлади, освітлювальне обладнання, електропроводка, 
перехідники та комплекти шнурів або електромонтажне обладнання.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Основні правила техніки безпеки, викладені в Додатку І до директиви, захищають від ризиків, пов’язаних з викорис-
танням електричного обладнання та ризиків, які можуть спричинити на електрообладнання зовнішні впливи, не тіль-
ки електричні, а й механічні, хімічні та будь-які інші (шум, вібрація тощо).

Гармонізовані стандарти

Технічні характеристики для задоволення обов’язкових вимог в директив не описані. Проте, продукти вважа-
ються відповідними до обов’язкових вимог безпеки, якщо їх виготовлено відповідно до:

(CENELEC) на основі обов’язкових вимог, сформульованих в директиві; або

-
монізованих стандартів.
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але, в такому випадку, продукт не буде користуватися «презумпцією» відповідності та виробникові дове-
деться включати в технічну документацію опис заходів, яких він ужив для задоволення обов’язкових ви-
мог безпеки.

Законодавство

electrіcal equіpment desіgned for use wіthіn certaіn voltage lіmіts (OJ L-374 27/12/2006) (CELEX 32006L0095)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)

3. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:

Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.

Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).

4. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.
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Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)

5. Технічні стандарти для медичних виробів
Ринкування в ЄС медичних виробів підлягає обов’язковим вимогам, викладеним у директиві – Councіl Dіrectіve 
93/42/EEC (OJ L-169 12/07/1993) (CELEX 31993L0042). Ці вимоги покликані забезпечити високий рівень захисту 
здоров’я і безпеки пацієнтів, користувачів і третіх осіб, а також досягти проектної продуктивності.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Медичні вироби повинні задовольняти обов’язкові вимоги, сформульовані в Додатку І до директиви так, щоб їхня 
конструкція, виробництво і пакування мінімізували всі ризики для здоров’я і безпеки пацієнтів, користувачів і третіх 
осіб за належного використання.
Демонстрація відповідності до обов’язкових вимог повинна включати клінічне оцінювання згідно з Додатком X.

Гармонізовані стандарти

-
дукція, вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає 
обов’язковим вимогам.
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-
дартизації (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні ор-
ганізації, завдання яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних 
стандартів, щоб сприяти вільній торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в 
Офіційному журналі Європейських Спільнот і впроваджуються в національні правові системи як націо-
нальні стандарти з ідентичними характеристиками.

Оцінювання відповідності

Вибір процедури оцінювання відповідності залежить від класифікації медичного обладнання:

-
робів і з функцією вимірювання (залучення названого органу тільки для аспектів, що стосуються стериль-
ності і відповідності до метрологічних вимог).

-
ня, виробництва і остаточної перевірки виробів.

орган повинен вивчити проектну документацію до продукту.

Маркування знаком «CE»

Вироби, які вважаються відповідними до обов’язкових вимог, повинні, за розміщення на ринку, мати маркуван-
ня знаком «CE». Маркування ставлять на виробі, упаковці або інструкції з експлуатації, знак має бути видимим, 
розбірливим і незмивним. Маркування знаком «CE» має супроводжувати ідентифікаційний номер уповноваже-
ного органу, залученого до процедури оцінювання відповідності, коли передбачена участь третьої сторони. Ви-
готовлені на замовлення прилади і пристрої, призначені для клінічних досліджень, не маркують знаком «CE». 
Натомість, виробник має скласти акт і тримати напоготові технічну документацію, зміст яких докладно описа-
ний в Додатку VІІІ.

Митні органи держав-членів також повинні контролювати відповідність виробів до обов’язкових вимог в пунк-
тах в’їзду до ЄС.

Законодавство

31993L0042)

6. Радіоактивні продукти
Імпорт в ЄС радіоактивних матеріалів і продуктів підлягає спеціальним положенням, призначеним забезпечити:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

На цей тип продуктів і матеріалів можуть поширюватися:

Стандарти радіаційної безпеки: директива – Councіl Dіrectіve 96/29/Euratom (OJ L-159 29/06/1996) (CELEX 
31996L00, запроваджує обов’язкові норми безпеки для захисту здоров’я працівників та широкої громадськості 
від небезпек, що виникають у зв’язку з іонізуючим випромінюванням.
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Ця директива застосовується до будь-якої діяльності з небезпекою від іонізуючої радіації, як від штучного, так і 
з природного джерела, де природні радіонукліди оцінюють залежно від їхньої радіоактивності, здатності діли-
тися і утворювати частки.

Компетентний орган держави-члена може вимагати сповіщення про вищезазначену діяльність і попереднього 
дозволу на діяльність, здатну становити небезпеку іонізуючої радіації, відповідно до, передбачених в директи-
ві винятків. Дозвільна система для переміщення радіоактивних відходів

Директива – Councіl Dіrectіve 2006/117/Euratom (OJ L-337 05/12/2006) (CELEX 32006L0117) – про нагляд і контроль 
за перевезенням радіоактивних відходів і відпрацьованого палива, передбачає загальну системи обов’язкового 
попереднього дозволу на переміщення радіоактивних відходів і відпрацьованого палива в, з і через терито-
рію ЄС.

Якщо йдеться про імпорт відходів в ЄС, одержувач вантажу повинен звернутися по дозвіл до компетентних ор-
ганів держави призначення, відповідно до стандартної форми, передбаченої рішенням – Commіssіon Decіsіon 
2008/312/Euratom (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 32008D0312).

Система застережних заходів

Постанова – Commіssіon Regulatіon (Euratom) No 302/2005 (OJ L-54 28/02/2005) (CELEX 32005R0302) – щодо за-
стосування застережних положень про Євратом, визначає, що будь-яка особа або підприємство, яке імпортує 
джерело чи сам ядерний матеріал з країни за межами ЄС, повинні попередньо повідомити Європейську Ко-
місію про кожне таке імпортування. Повідомлення повинно бути складено за формою, поданою в Додатку VІІ.

Законодавство

Euratom safeguards (OJ L-54 28/02/2005) (CELEX 32005R0302)

(Euratom) No 302/2005 on the applіcatіon of the provіsіons on Euratom safeguards (OJ L-28 01/02/2006)

health of workers and the general publіc agaіnst the dangers arіsіng from іonіzіng radіatіon (OJ L-159 29/06/1 
996) (CELEX 31996L0029)

radіoactіve waste and spent fuel (OJ L-337 05/12/2006) (CELEX 32006L0117)

supervіsіon and control of shіpments of radіoactіve waste and spent fuel referred to іn Councіl Dіrectіve 
2006/117/Euratom (OJ L-107 17/04/2008) (CELEX 32008D0312)

quantіtіes of ores, source materіals and specіal fіssіle materіals from the Rules of the Chapter on Supplіes (OJ 
L-11 17/01/2006) (CELEX 32006R0066)

7. Вимоги до імпортування зброї та матеріалів для війни
Вогнепальна зброя та матеріали для війни конкретно не розглядаються в базі даних Служба підтримки експор-
ту ЄС.
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ 

European Association of National Metrology 
Institutes (EURAMET)
Європейська Асоціація національних метрологічних 
інститутів
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany
+49 (0)531 592 1960
+49 (0)531 592 1969
www.euramet.org

European Optical Society (EOS)
Європейське оптичне товариство
Länsikatu 15
FI-80110 Joensuu
Finland
+358 50 595 4348
+358 13 2637 111
www.myeos.org

European Weighing Industry (CECIP)
Європейська вагова промисловість
Diamant Building
Boulevard A. Reyers 80
B- 1030 Brussels
Belgium
+32 2 706 82 15
www.cecip.eu

European Medical Technology Industry Association 
(Eucomed)
Європейська Асоціація індустрії медичних 
технологій
Rue Joseph II, 40
B - 1000 Brussels
Belgium
+32 (0)2 772 22 12 
+32 (0)2 771 39 09 
www.eucomed.org

European Diagnostic Manufacturers Association 
(EDMA)
Європейська Асоціація діагностики
Rue Joseph II - 40
1000 Brussels 
Belgium
+32 2 772 2225
+32 2 772 2329
www.edma-ivd.be

European Engineering Industries Association 
(EUnited)
Європейська Асоціація машинобудівної 
промисловості
Diamant Building
Boulevard A. Reyers 80                           
1030 Brussels
Belgium
+32 2706-8209
+32 2706-8210
www.eu-nited.net
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

BALTMEDICA (раз на 2 роки)
Медичні технологіі для діагностики та терапії, 
фармацевтичні, лабораторні технології, 
Стоматологічні технології, офтальмологія, 
Lithuanian Exhibition Centre (Litexpo)
Vilnius 
Lithuania
www.litexpo.lt 

BYGGMÄSSAN (раз на рік)
Будівельні матеріали
MalmöMässan
Malmö 
Sweden
www.easyfairs.com

ENOVA PARIS (раз на рік)
Електроніка та вимірювання
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.enova-event.com

EMO MILANO (раз на 6 роки)
Світ верстатів
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.emo-milano.com

EUROMEDTECH (раз на рік)
Медтехніка
Vienna Marriott Hotel 
Vienna
Austria
www.iirusa.com

FORUMLED EUROPE (раз на рік)
Світодіоди, освітлення, дисплей
Palais des Congrès de Lyon
Lyon 
France
www.forumled.com

H HOME. APARTMENT (раз на рік)
Архітектура, проектування та  реконструкція 
квартир. ремонт і переобладнання. обробка 
та оздоблювальні матеріали. сантехніка і 
теплотехніка. освітлення.
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv

HÔPITAL EXPO - INTERMEDICA (раз на рік)
Лікарні, медичне обладнання 
Paris Expo Porte de Versailles
Paris 
France
www.salons-sante-autonomie.com

HOUSE I (раз на рік)
Будівництво. Архітектура. Дизайн. Планування. 
Реконструкція. Будівельна техніка і матеріали. 
Сантехніка та теплотехніка. Освітлення і 
електропроводка. Екологічно безпечне будівництво
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv

LASER. WORLD OF PHOTONICS  (раз на 2 роки)
Лазерні оптико-електронні технології
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.world-of-photonics.com

MEDICAL FAIR BRNO (раз на 2 роки)
Фармацевтична продукція
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

MEDIZIN (раз на рік)
Медична техніка, фармація, матеріали та 
обладнання для лікарень і операційних
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.messe-stuttgart.de

MEDTEC EUROPE (раз на рік)
Медичне обладнання дизайн і технології
New Stuttgart Trade Fair Centre
Stuttgart 
Germany
www.medteceurope.com

MEDTEC FRANCE (раз на рік)
Медичне обладнання дизайн і технології
Parc des expositions de Besançon – Micropolis
France 
France
www.medteceurope.com
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OPTI (раз на рік)
Оптика і окуляри
Fairground Messe München
Munich 
Germany
 www.opti.de

OPTON (раз на рік)
Оптоелектроніка та фотоніка
Katowice International Fair 
Katowice 
Poland
www.optonexpo.fairexpo.pl

POZNAN OPTICAL SALON (раз на 2 роки)
Оптика
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.optyka.mtp.pl

PRAGOMEDICA / PRAGOFARMA / PRAGOOPTIK / 
PRAGOLABORA (раз на рік)
Медицина та фармацевтика 
Prague Exhibition Grounds
Praha 
Czech Republic
www.incheba.cz

PHOTONEX (раз на рік)
Фотоіндустрія
Ricoh Arena
Coventry 
UK - United Kingdom
www.photonex.org

SALMED (раз на 2 роки)
Медичне обладнання - профілактичних і медичних 
послуг
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.salmed.pl

SPIE OPTICS + OPTOELECTRONICS (раз на рік)
Оптика та оптоелектроніка
Clarion Congress Hotel
Prague 
Czech Republic
www.spie.org

SPIE EUROPE REMOTE SENSING (раз на рік)
Дистанційне зондування.
Toulouse
Toulouse 
France
www.spie.org

SPIE EUROPE PHOTONICS (раз на 2 роки)
Фотоніка
Square Meeting Centre
Brussels 
Belgium
www.spie.org

W3 + FAIR (раз на рік)
Оптика, електроніка і механіка
Rittal Arena Wetzlar
Wetzlar 
Germany
www.rittal-arena.de

WIHE HOSPITAL - WARSAW (раз на рік)
Лікарні, медичні меблі і обладнання
Warszawskie Centrum EXPO XXI
Warsaw 
Poland
wihehospital.pl
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Група 91.  
ГОДИННИКИ ВСІХ ВИДІВ ТА ЇХ ЧАСТИНИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

91.01
Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або із собою, включаю-
чи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих 
дорогоцiнними металами

91.02 Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або із собою, включаючи 
секундомiри, крiм включених до товарної позицiї 9101

91.03 Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, в яких встановлено годинниковий механiзм 
для годинникiв, призначених для носiння на собi або із собою, крім годинників товарної позиції 9104

91.04 Годинники, що встановлюються на панелях приладів та подібні годинники для наземних транспортних 
засобів, лiтальних апаратів, космічних апаратів або суден

91.05 Інші годинники, не призначені для носіння на собі або із собою

91.06
Апаратура для реєстрації часу доби та апаратура для вимірювання, реєстрації або індикації будь-яким 
способом iнтервалiв часу, з будь-яким годинниковим механiзмом, або із синхронним двигуном (напри-
клад реєстратори часу, самописці часу)

91.07 Перемикачi, що дiють в установлений час, з годинниковим механiзмом будь-якого виду або із синхрон-
ним двигуном

91.08 Механiзми годинникові для годинників, призначених для носiння на собi або із собою, укомплектованi i 
складені

91.09 Механiзми для годинникiв, не призначених для носiння на собi або із собою, укомплектованi i складені

91.10 Механiзми годинниковi укомплектованi, не складені або частково складені (комплекти годинникових 
механiзмiв); неукомплектованi годинниковi механiзми, складені; заготовки годинникових механiзмiв

91.11 Корпуси для годинникiв, призначених для носiння із собою чи на собi, та їх частини

91.12 Корпуси годинників, не призначених для носіння на собі або із собою, та аналогічні корпуси для інших 
виробів цієї групи та їх частини

91.13 Ремiнцi, стрічки та браслети для годинникiв, призначених для носiння із собою чи на собi та їх частини

91.14 Інші частини годинників всіх видів
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС годинників всіх видів та їх частин за період 2012-2014 
років склав €0,11 млн, зростаючи в середньому на 15,5% на рік.  Для ЄС це становило 0,004% від середньоариф-
метичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 91 за згаданий період, що склало €3 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 91 (€ млн)

Частка Групи 91 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 91 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 91 (%)

9102  ГОДИННИКИ НАРУЧНI, КИШЕНЬКОВI ТА IНШI, ПРИЗНАЧЕНI ДЛЯ НОСIННЯ НА СОБI АБО ІЗ СОБОЮ, ВКЛЮЧАЮЧИ 
СЕКУНДОМIРИ, КРIМ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 9101

9101  ГОДИННИКИ НАРУЧНI, КИШЕНЬКОВI ТА IНШI, ПРИЗНАЧЕНI ДЛЯ НОСIННЯ НА СОБI АБО ІЗ СОБОЮ, ВКЛЮЧАЮ-
ЧИ СЕКУНДОМIРИ, З КОРПУСАМИ, ВИРОБЛЕНИМИ З ДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ АБО З МЕТАЛIВ, ПЛАКОВАНИХ 
ДОРОГОЦIННИМИ МЕТАЛАМИ

9105  ІНШІ ГОДИННИКИ, НЕ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НОСІННЯ НА СОБІ АБО ІЗ СОБОЮ
9107  ПЕРЕМИКАЧI, ЩО ДIЮТЬ В УСТАНОВЛЕНИЙ ЧАС, З ГОДИННИКОВИМ МЕХАНIЗМОМ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ АБО ІЗ 

СИНХРОННИМ ДВИГУНОМ
9104  ГОДИННИКИ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ НА ПАНЕЛЯХ ПРИЛАДІВ ТА ПОДІБНІ ГОДИННИКИ ДЛЯ НАЗЕМНИХ ТРАН-

СПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЛIТАЛЬНИХ АПАРАТІВ, КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ АБО СУДЕН
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CHAPTER 91: CLOCKS AND WATCHES AND PARTS  THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of live animals between 2012 and 2014 amounted to €0,11mn, growing by an 
average of  15,5% per annum over the period. This represents 0,004% of the EU’s €3bn average worldwide imports of 
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CLOCKS

…
12,57%

9107 TIME 
SWITCHES…

8,63%

9104 
INSTRUMENT…

7,72%

OTHER
36,43%

POLAND
23,32%

SLOVAKIA
17,76%

SWEDEN
7,96%

GERMANY 
7,28%FRANCE

7,25%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 28 видів продукції Групи 91  (на рівні 6 знаків), що склало  90% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

910211 Годинники наручнi електричнi, якi мають чи не мають умон-
тований секундомiр, лише з механiчною iндикацiєю

43 628 38,43%

910111 Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для 
носiння на собi або із собою, включаючи секундомiри, з кор-
пусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, 
плакованих дорогоцiнними металами, лише з механiчною 
iндикацiєю

12 952 11,41%

910700 Перемикачi, що дiють в установлений час, з годинниковим 
механiзмом будь-якого виду або із синхронним двигуном

9 796 8,63%

910400 Годинники, що встановлюються на панелях приладів та поді-
бні годинники для наземних транспортних засобів, лiтальних 
апаратів, космічних апаратів або суден

8 767 7,72%

910199 Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для 
носiння на собi або із собою, включаючи секундомiри, з кор-
пусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, 
плакованих дорогоцiнними металами, інші

5 900 5,20%

910521 Годинники настінні електричнi 5 735 5,05%
910219 Годинники наручнi електричнi, якi мають чи не мають умон-

тований секундомiр, інші
5 556 4,89%

910591 Іншi годинникі електричнi 4 885 4,30%
911011 Механiзми годинниковi укомплектованi, не складені або 

частково складені для годинникiв, призначених для носiння 
на собi або із собою

3 300 2,91%

910511 Будильники електронні 2 130 1,88%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 91 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

910111 Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння 
на собi або із собою, включаючи секундомiри, з корпусами, ви-
робленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих 
дорогоцiнними металами, лише з механiчною iндикацiєю

4,5 MIN 0,3 
€ шт MAX 
0,8 € шт

0 0%

910199 Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння 
на собi або із собою, включаючи секундомiри, з корпусами, ви-
робленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих 
дорогоцiнними металами,інші

4,5 MIN 0,3 
€ шт MAX 
0,8 € шт

0 0%

910211 Годинники наручнi електричнi, якi мають чи не мають умонтова-
ний секундомiр, лише з механiчною iндикацiєю

4,5 MIN 0,3 
€ шт MAX 
0,8 € шт

0 0%

910219 Годинники наручнi електричнi, якi мають чи не мають умонтова-
ний секундомiр, інші

4,5 MIN 0,3 
€ шт MAX 
0,8 € шт

0 0%

910400 Годинники, що встановлюються на панелях приладів та подібні го-
динники для наземних транспортних засобів, лiтальних апаратів, 
космічних апаратів або суден

3,7% 0 0%

910511 Будильники електронні 4,7% 0 0%
910521 Годинники настінні електричнi 4,7% 0 0%
910591 Іншi годинникі електричнi 4,7% 0 0%
910700 Перемикачi, що дiють в установлений час, з годинниковим 

механiзмом будь-якого виду або із синхронним двигуном
4,7% 0 0%

911011 Механiзми годинниковi укомплектованi, не складені або частково складені для годинникiв, призначених 
для носiння на собi або із собою

9110 11 10 --- З балансиром та волосковою пружиною 5 MIN 0,17 
€ шт

0 0%

9110 11 90 --- Іншi 4,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 91. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матері-
алів іншого походження, які набувають статусу товарів, що 
походять з певної країни 

9105 Інші годинники Виробництво, у якому: 
- ціна усіх матеріалів не пере-
вищує 40 % ціни товару від ви-
робника і 
- ціна усіх матеріалів іншого по-
ходження не перевищує ціни 
матеріалів, що походять з цієї 
країни 

Виробництво, у якому ціна усіх 
матеріалів не перевищує 30 % 
ціни товару від виробника 

9110 Механізми годинникові укомп-
лектовані, не складені або 
частково складені (комплекти 
годинникових механізмів); не-
укомплектовані годинникові 
механізми, складені; заготівки 
годинникових механізмів 

Виробництво, у якому: 
- ціна усіх матеріалів не пере-
вищує 40 % ціни товару від ви-
робника і 
- у вказаних межах, ціна усіх 
матеріалів заголовку 9114 не 
перевищує 10 % ціни товару від 
виробника 

Виробництво, у якому ціна усіх 
матеріалів не перевищує 30 % 
ціни товару від виробника 

  



1630 МАКРОПЕДІЯ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 91 : Годинники всіх 
видів та їх частини, при експорті в Європейський Союз.88

1. Загальна безпечність продукції

2. Обмеження використання деяких речовин в ювелірній продукції

3. CІTES - Захист загрожених видів

4. Технічні вимоги до цивільних літаків

5. Технічні стандарти для автомобілів

6. Технічні стандарти електромагнітної сумісності

7. Технічні стандарти для низьковольтного електричного обладнання

1. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

88  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин в ювелірній продукції
Ринкування в ЄС ювелірних виробів, що містить деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші заборонено 
або суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ до поста-
нови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ L-396 
30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Відповідно до постанови, головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в ювелірних виробах, це:

прикрасах, брошках і запонках.

ремінцях і застібках.

прикрасах, брошках і запонках та будь-яких окремих частинах чи деталях.

Всі виробники та імпортери хімічних речовин повинні визначати та управляти ризиками, пов’язаними з речо-
винами, які вони виробляють та продають в ЄС. 

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

3. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:
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Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

4. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:

Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.

Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).

5. Технічні стандарти для автомобілів
У законодавстві ЄС узгоджені технічні вимоги до трьох категорій автотранспортних засобів, а саме легкових ав-
томобілів, мотоциклів і тракторів, а також причепів до них, систем, вузлів і окремих деталей. 

Процедура затвердження типу впроваджена з метою перевірки відповідності до гармонізованих технічних ви-
мог. Виробники, які мають автомобілі типу, затвердженого в одній державі-члені, можуть продавати автомобі-
лі в усіх державах-членах без подальших перевірок.

Проте, автобуси, вантажопасажирські та вантажні автомобілі не мають узгоджених в ЄС технічних вимог, тому 
кожна держава-член визначає власні процедури технічного затвердження.

Система ЄС затвердження типу транспортних засобів обов’язкова для тракторів, , легкових автомобілів і мото-
циклів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Є три «рамкові директиви», які визначають загальні правила офіційного затвердження типу автотранспортних засо-
бів, мотоциклів і тракторів, відповідно. Крім того, специфічні технічні вимоги до конструкції і безпеки (тобто рівня 
шуму, споживання пального, пристроїв для обмеження швидкості, гальмівної системи тощо) і процедури перевірки 
викладені у понад 90 окремих директивах.

Процедура затвердження типу в ЄС

Заявку на офіційне затвердження типу подає виробник або його уповноважений представник, до органу з за-
твердження в рамках однієї держави-члена. Разом з заявкою слід подати досьє виробника і сертифікати затвер-
дження типу для кожної деталі і системи, включеної до переліку технічних вимог до відповідної категорії тран-
спортних засобів.

Затвердження типу надається для всіх типів транспортних засобів, систем, окремих технічних вузлів або дета-
лей, якщо вони задовольняють технічні вимоги, зазначені для конкретної категорії транспортних засобів та від-
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повідають даним, наданим виробником. Сертифікат відповідності складає виробник або його уповноважений 
представник для кожного транспортного засобу або окремого технічного вузла чи деталі, вироблених відпо-
відно до затвердженого типу.

Законодавство
Рамкові директиви

framework for the approval of motor vehіcles and theіr traіlers, and of systems, components and separate 
technіcal unіts іntended for such vehіcles (OJ L-263 09/10/2007) (CELEX 32007L0046)

approval of two or three-wheel motor vehіcles and repealіng Councіl Dіrectіve 92/61/EEC (OJ L-124 09/05/2002) 
(CELEX 32002L0024)

agrіcultural or forestry tractors, theіr traіlers and іnterchangeable towed machіnery, together wіth theіr systems, 
components and separate technіcal unіts and repealіng Dіrectіve 74/150/EEC (OJ L-171 09/07/2003) (CELEX 
32003L0037)

6. Технічні стандарти електромагнітної сумісності
Для ринкування в ЄС, електричні та електронні прилади повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладе-
ні в директиві – Electromagnetіc Compatіbіlіty (EMC) Dіrectіve 2004/108/EC of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108). Директива має на меті забезпечити, що їх робота захищена 
від електромагнітних перешкод.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Ці електронні прилади повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І так, що:

інше обладнання не може належно працювати, 
-

гіршення їхнього належного функціонування.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимо-
гам, викладеним у Додатку І.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, що засвідчити, що продукція задовольняє обов’язковим вимогам, 
сформульованим у Додатку І.

Відповідність приладів визначається з допомогою процедур, описаних в Додатку ІІ (внутрішній контроль вироб-
ництва) і Додатку ІІІ (оцінювання названого органу):

Внутрішній контроль виробництва:

Виробник повинен скласти технічну документацію, що свідчить про відповідність приладу обов’язковим вимо-
гам цієї директиви. Відповідність приладу всім дотичним гармонізованим стандартам і вимогам засвідчить де-
кларація ЄС про відповідність, складена виробником або його уповноваженим представником в ЄС.
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Оцінювання названого органу:

На розсуд виробника або його уповноваженого представника в ЄС, можна виконувати також і цю процедуру. 
Вона полягає в застосуванні Додатку ІІ, а також поданні технічної документації названому органу, який ознайо-
миться з нею та вирішить, чи свідчить вона про виконання вимог директиви. Виробник повинен додати заяву 
названого органу до технічної документації.

Маркування знаком «CE»

Перед розміщенням на ринку, електричні та електронні прилади, які вважаються такими, що задовольняють 
обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І, слід позначити знаком відповідності «CE». Знак «CE» має бути прикрі-
плений згідно з Додатком V.

До пристрою, його упаковки чи інструкції з застосування може бути прикріплений будь-який інший знак, за умо-
ви, що це не погіршує ні видимість, ні читабельність знаку «CE». 

Маркування знаком «CE» повинно супроводжуватись ідентифікаційним номером названого органу, відповідаль-
ного за проведення процедури оцінювання відповідності, коли потрібна участь третьої сторони.

Законодавство

approxіmatіon of the laws of the Member States relatіng to electromagnetіc compatіbіlіty and repealіng 
Dіrectіve 89/336/EEC (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)

7. Технічні стандарти для низьковольтного електричного обладнання
Ринкування в ЄС низьковольтного електричного обладнання підлягає обов’язковим вимогам, покликаним га-
рантувати безпеку людей, домашніх тварин і майна.

Директива охоплює електричне обладнання (зокрема, деякі компоненти, призначені для включення в інше об-
ладнання), зроблене для використання при номінальній напрузі:

Зокрема, директиві підлягає така продукція як електроприлади, освітлювальне обладнання, електропроводка, 
перехідники та комплекти шнурів або електромонтажне обладнання.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Основні правила техніки безпеки, викладені в Додатку І до директиви, захищають від ризиків, пов’язаних з викорис-
танням електричного обладнання та ризиків, які можуть спричинити на електрообладнання зовнішні впливи, не тіль-
ки електричні, а й механічні, хімічні та будь-які інші (шум, вібрація тощо).

Гармонізовані стандарти

Технічні характеристики для задоволення обов’язкових вимог в директив не описані. Проте, продукти вважа-
ються відповідними до обов’язкових вимог безпеки, якщо їх виготовлено відповідно до:

(CENELEC) на основі обов’язкових вимог, сформульованих в директиві; або

-
монізованих стандартів.

але, в такому випадку, продукт не буде користуватися «презумпцією» відповідності та виробникові дове-
деться включати в технічну документацію опис заходів, яких він ужив для задоволення обов’язкових ви-
мог безпеки.
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Законодавство

electrіcal equіpment desіgned for use wіthіn certaіn voltage lіmіts (OJ L-374 27/12/2006) (CELEX 32006L0095)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Confederation of Watch & 
Clock Repairer’s Assocations
Європейська Конфедерація годинників
Rue Jacques de Lalaing 4, 
B- 1040 Bruxelles
Belgique
www.ceahr.org



1638 МАКРОПЕДІЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

GSW PRO (раз на рік)     
Годинники, ювелірні вироби , подарунків
Helsinki Fair Centre
Helsinki
Finland
www.messukeskus.com

HELLENIC JEWELLERY FAIR (раз на рік)     
Ювелірні вироби, годинники, дорогоцінне каміння, 
машини та обладнання
M.E.C. - Metropolitan Expo Centre
Spata
Greece
www.metropolitanexpo.gr

INHORGENTA EUROPE  (раз на рік)     
Годинники, ювелірні вироби, дорогоцінне каміння, 
перли, вироби з срібла і їх технологічного 
обладнання
Fairground Messe München
München
Germany
www.messe-muenchen.de

JEWELLERY & WATCH BIRMINGHAM (раз на рік)     
Ювелірні вироби і годинники 
National Exhibition Centre
Birmingham
UK - United Kingdom
www.thenec.co.uk

JEWELLERY & WATCH LONDON (раз на рік)     
Ювелірні вироби і годинники 
Saatchi Gallery
London 
UK - United Kingdom
www.saatchigallery.com

JUBINALE  (раз на рік)     
Ювелірні вироби і годинники 
Expo Krakow
Kraków
Poland
www.expokrakow.com

KOSMIMA (раз на рік)      
Ювелірні вироби і годинники 
Thessaloniki International Exhibition Centre
Thessaloniki
Greece
profile.helexpo.gr

LE SALON DE L’HOMME  (раз на рік)     
Товари і послуги для чоловіків
Palais de Tokyo
Paris
 France
www.palaisdetokyo.com

MADRIDJOYA (2 рази на рік)     
Прикраси і годинники 
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid
Spain
www.ifema.es

PORTOJÓIA (раз на рік)     
Ювелірні вироби, золото, годинники
Exponor
Palmeira
Portugal
www.exponor.pt

PRETIOSA VIENNA (раз на 3 роки)
Ювелірні вироби і годинники 
Messezentrum Wien (Vienna Exhibition Centre)
Vienna
Austria
www.messe.at

WATCHES & JEWELS (раз на рік)     
Ювелірні вироби і годинники 
Bratislava Exhibition Ground
Bratislava 
Slovakia
www.incheba.sk

WATCHES & JEWELLERY - HODINY A KLENOTY (раз 
на рік)     
Ювелірні вироби і годинники 
Prague Exhibition Grounds
Holešovice
Czech Republic
www.incheba.cz
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Група 92.  
МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ 
ДО НИХ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
92.01 Фортепiано, включаючи автоматичнi; клавесини та iншi клавiшнi струнні iнструменти

92.02 Іншi інструменти музичнi струннi (наприклад гiтари, скрипки, арфи)

[92.03]

[92.04]

92.05 Іншi інструменти музичнi духовi (наприклад кларнет и, труби, волинки)

92.06 Iнструменти музичнi ударнi (наприклад барабани, ксилофони, тарiлки, кастаньєти, маракаси)

92.07 Iнструменти музичнi, в яких звук створюється або має посилюватися електричним способом (наприклад 
органи, гiтари, акордеони)

92.08
Скриньки музичнi, органи ярмарковi, шарманки механічні, птахи спiвучi механiчнi, пилки музичнi та 
iншi iнструменти музичнi, в іншому місці не зазначені; вабики всіх видів; свистки, ріжки та інші духові 
сигнальнi iнструменти

92.09
Частини (наприклад механiзми музичних скриньок) та приладдя для музичних iнструментiв (наприклад 
картки, диски та валики для механiчних iнструментiв); метрономи, камертони, труби з фіксованою висо-
тою звуку всіх видів
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС музичних інструментів; частин та приладдя до них за 
період 2012-2014 років склав €0,15 млн, зменшувався в середньому на -10% на рік.  Для ЄС це становило 0,02% 
від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 92 за згаданий період, що склало 
€950 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 92 (€ млн)

Частка Групи 92 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 92 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 92 (%)

9205  ІНШI ІНСТРУМЕНТИ МУЗИЧНI ДУХОВI (НАПРИКЛАД КЛАРНЕТ И, ТРУБИ, ВОЛИНКИ)
9209  ЧАСТИНИ (НАПРИКЛАД МЕХАНIЗМИ МУЗИЧНИХ СКРИНЬОК) ТА ПРИЛАДДЯ ДЛЯ МУЗИЧНИХ IНСТРУМЕНТIВ (НА-

ПРИКЛАД КАРТКИ, ДИСКИ ТА ВАЛИКИ ДЛЯ МЕХАНIЧНИХ IНСТРУМЕНТIВ); МЕТРОНОМИ, КАМЕРТОНИ, ТРУБИ З 
ФІКСОВАНОЮ ВИСОТОЮ ЗВУКУ ВСІХ ВИДІВ

9206  IНСТРУМЕНТИ МУЗИЧНI УДАРНI (НАПРИКЛАД БАРАБАНИ, КСИЛОФОНИ, ТАРIЛКИ, КАСТАНЬЄТИ, МАРАКАСИ)
9207  IНСТРУМЕНТИ МУЗИЧНI, В ЯКИХ ЗВУК СТВОРЮЄТЬСЯ АБО МАЄ ПОСИЛЮВАТИСЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СПОСОБОМ (НА-

ПРИКЛАД ОРГАНИ, ГIТАРИ, АКОРДЕОНИ)
9202  ІНШI ІНСТРУМЕНТИ МУЗИЧНI СТРУННI (НАПРИКЛАД ГIТАРИ, СКРИПКИ, АРФИ)
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CHAPTER 92: MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 16 видів продукції Групи 92  (на рівні 6 знаків), що склало  99% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

920510 Інструменти духовi «мiднi» 112 348 76,15%

920994 Частини і приладдя для музичних інструментiв товарної 
позицiї 9207

10 385 7,04%

920999 Частини (наприклад механiзми музичних скриньок) та при-
ладдя для музичних iнструментiв (наприклад картки, диски 
та валики для механiчних iнструментiв); метрономи, камер-
тони, труби з фіксованою висотою звуку всіх видів, інші

9 291 6,30%

920600 Iнструменти музичнi ударнi (наприклад барабани, ксилофо-
ни, тарiлки, кастаньєти, маракаси)

4 631 3,14%

920590 Іншi інструменти музичнi духовi (наприклад кларнет и, тру-
би, волинки)

3 260 2,21%

920790 Iнструменти музичнi, в яких звук створюється або має поси-
люватися електричним способом (наприклад органи, гiтари, 
акордеони), інші

1 817 1,23%

920290 Іншi інструменти музичнi струннi (наприклад гiтари, скрип-
ки, арфи):

1 788 1,21%

920190 Фортепiано, включаючи автоматичнi; клавесини та iншi 
клавiшнi струнні інструменти, інші

1 062 0,72%

920710 Інструменти клавiшнi, крiм акордеонiв 874 0,59%

920930 Струни музичних iнструментiв 672 0,46%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 92 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

920190 Фортепiано, включаючи автоматичнi; клавесини та iншi клавiшнi 
струнні інструменти, інші

4% 0 0%

920290 Іншi інструменти музичнi струннi (наприклад гiтари, скрипки, арфи)
9202 90 30 -- Гiтари 3,2% 0 0%
9202 90 80 -- Іншi 3,2% 0 0%

920510 Інструменти духовi «мiднi» 3,2% 0 0%
920590 Іншi інструменти музичнi духовi (наприклад кларнет и, труби, волинки)

9205 90 10 -- Акордеони та подібні інструменти 3,7% 0 0%

9205 90 30 -- Губнi гармонії 3,7% 0 0%
9205 90 50 -- Клавішні духові органи, фісгармонії та інші клавішні інструменти 

з металічним звучанням
3,2% 0 0%

9205 90 90 -- Інші 3,2% 0 0%
920600 Iнструменти музичнi ударнi (наприклад барабани, ксилофони, 

тарiлки, кастаньєти, маракаси)
3,2% 0 0%

920710  Інструменти клавiшнi, крiм акордеонiв
9207 10 10 -- Органи 3,2% 0 0%
9207 10 30 -- Фортепiано цифровi 3,2% 0 0%
9207 10 50 -- Синтезатори 3,2% 0 0%
9207 10 80 -- Іншi 3,2% 0 0%

920790 Iнструменти музичнi, в яких звук створюється або має посилюватися електричним способом (наприклад 
органи, гiтари, акордеони), інші

9207 90 10 -- Гiтари 3,7% 0 0%
9207 90 90 -- Іншi 3,7% 0 0%

920930 Струни музичних iнструментiв 2,7% 0 0%
920994 Частини і приладдя для музичних інструментiв товарної позицiї 

9207
2,7% 0 0%

920999 Частини (наприклад механiзми музичних скриньок) та приладдя для музичних iнструментiв (наприклад 
картки, диски та валики для механiчних iнструментiв); метрономи, камертони, труби з фіксованою висотою 
звуку всіх видів, інші

9209 99 20 --- Частини і приладдя для музичних інструментiв товарної позицiї 
9205

2,7% 0 0%

9209 99 40 ---- Метрономи, камертони та труби з фiксованою висотою звуку 3,2% 0 0%
9209 99 50 ---- Механiзми музичних скриньок 1,7% 0 0%
9209 99 70 ---- Іншi 2,7% 0 0%
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Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни товару від виробника 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 92 : Музичні інстру-
менти; частини та приладдя до них, при експорті в Європейський Союз.89

1. Захист загрожених видів

2. Технічні стандарти електромагнітної сумісності

3. Технічні стандарти для низьковольтного електричного обладнання

4. Вимоги екодизайну для споживання електроенергії електричним та електронним побутовим і офісним 
обладнанням у вимкненому стані, в режимі очікування та очікування в мережі

1. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

89  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

2. Технічні стандарти електромагнітної сумісності
Для ринкування в ЄС, електричні та електронні прилади повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладе-
ні в директиві – Electromagnetіc Compatіbіlіty (EMC) Dіrectіve 2004/108/EC of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108). Директива має на меті забезпечити, що їх робота захищена 
від електромагнітних перешкод.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Ці електронні прилади повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І так, що:

інше обладнання не може належно працювати, 
-

гіршення їхнього належного функціонування.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимо-
гам, викладеним у Додатку І.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, що засвідчити, що продукція задовольняє обов’язковим вимогам, 
сформульованим у Додатку І.

Відповідність приладів визначається з допомогою процедур, описаних в Додатку ІІ (внутрішній контроль вироб-
ництва) і Додатку ІІІ (оцінювання названого органу):

Внутрішній контроль виробництва:

Виробник повинен скласти технічну документацію, що свідчить про відповідність приладу обов’язковим вимо-
гам цієї директиви. Відповідність приладу всім дотичним гармонізованим стандартам і вимогам засвідчить де-
кларація ЄС про відповідність, складена виробником або його уповноваженим представником в ЄС.
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Оцінювання названого органу:

На розсуд виробника або його уповноваженого представника в ЄС, можна виконувати також і цю процедуру. 
Вона полягає в застосуванні Додатку ІІ, а також поданні технічної документації названому органу, який ознайо-
миться з нею та вирішить, чи свідчить вона про виконання вимог директиви. Виробник повинен додати заяву 
названого органу до технічної документації.

Маркування знаком «CE»

Перед розміщенням на ринку, електричні та електронні прилади, які вважаються такими, що задовольняють 
обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І, слід позначити знаком відповідності «CE». Знак «CE» має бути прикрі-
плений згідно з Додатком V.

До пристрою, його упаковки чи інструкції з застосування може бути прикріплений будь-який інший знак, за умо-
ви, що це не погіршує ні видимість, ні читабельність знаку «CE». 

Маркування знаком «CE» повинно супроводжуватись ідентифікаційним номером названого органу, відповідаль-
ного за проведення процедури оцінювання відповідності, коли потрібна участь третьої сторони.

Законодавство

approxіmatіon of the laws of the Member States relatіng to electromagnetіc compatіbіlіty and repealіng 
Dіrectіve 89/336/EEC (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)

3. Технічні стандарти для низьковольтного електричного обладнання
Ринкування в ЄС низьковольтного електричного обладнання підлягає обов’язковим вимогам, покликаним га-
рантувати безпеку людей, домашніх тварин і майна.

Директива охоплює електричне обладнання (зокрема, деякі компоненти, призначені для включення в інше об-
ладнання), зроблене для використання при номінальній напрузі:

Зокрема, директиві підлягає така продукція як електроприлади, освітлювальне обладнання, електропроводка, 
перехідники та комплекти шнурів або електромонтажне обладнання.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Основні правила техніки безпеки, викладені в Додатку І до директиви, захищають від ризиків, пов’язаних з викорис-
танням електричного обладнання та ризиків, які можуть спричинити на електрообладнання зовнішні впливи, не тіль-
ки електричні, а й механічні, хімічні та будь-які інші (шум, вібрація тощо).

Гармонізовані стандарти

Технічні характеристики для задоволення обов’язкових вимог в директив не описані. Проте, продукти вважа-
ються відповідними до обов’язкових вимог безпеки, якщо їх виготовлено відповідно до:

(CENELEC) на основі обов’язкових вимог, сформульованих в директиві; або

-
монізованих стандартів.

але, в такому випадку, продукт не буде користуватися «презумпцією» відповідності та виробникові дове-
деться включати в технічну документацію опис заходів, яких він ужив для задоволення обов’язкових ви-
мог безпеки.
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Законодавство

electrіcal equіpment desіgned for use wіthіn certaіn voltage lіmіts (OJ L-374 27/12/2006) (CELEX 32006L0095)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)

4. Вимоги екодизайну для споживання електроенергії електричним та 
електронним побутовим і офісним обладнанням у вимкненому стані, в режимі 
очікування та очікування в мережі
Електричне та електронне побутове та офісне обладнання можна розміщувати на ринку ЄС, якщо воно задоволь-
няє вимоги екодизайну для споживання електроенергії у вимкненому стані та в режимі очікування.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Мета цієї постанови – поступово зменшити споживання електроенергії в режимі очікування та очікування в мережі, 
та втрати у вимкненому стані. Обладнання повинно бути:

– доступно в продажу, як єдина функціональна одиниця, призначена для кінцевого користувача
– залежне від споживання енергії з електромережі 
– призначене для використання з номінальною напругою 250 В або нижче 
У Додатку ІІ до постанови визначено такі вимоги екодизайну:
– Споживання енергії у вимкненому стані не повинно перевищувати 0,50 Вт
– Споживання енергії у режимі очікування не повинно перевищувати 0,50 Вт або 1,00 Вт за наявності інформацій-

ного екрана чи екрана для відображення статусу
– Наявність вимкненого режиму та / або режиму очікування 
– Коли обладнання (не мережеве) забезпечує не основну функцію, воно повинно, мати функцію управління жив-

ленням або подібну функцію, яка автоматично перемикає обладнання, через якнайкоротший час, потрібний для 
призначеного використання, в режим очікування або вимкнений стан, або інший режим низького споживання, 
що задовольняє суворіші вимоги щодо енергоспоживання.

Законодавство

European Parlіament and of the Councіl wіth regard to ecodesіgn requіrements for standby and off mode, and 
networked standby, electrіc power consumptіon of electrіcal and electronіc household and offіce equіpment 
(OJ L-339 18/12/2008) (CELEX 32008R1275)

framework for the settіng of ecodesіgn requіrements for energy-related products (OJ L-285 31/10/2009) (CELEX 
32009L0125)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Confederation of European Music Industries (Cafim)
Конфедерація Європейської музичної промисловості
Brunnenstr. 31
D-65191 Wiesbaden
Germany 
+49-611-9545-886
www.cafim.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

BREAD & BUTTER BERLIN (раз на рік)
Мода, музика, мистецтво і дизайн
Berlin ExpoCenter Airport
Berlin
Germany
www.berlin-expocenter-airport.de

CREMONA MONDOMUSICA (раз на рік)
Скрипка
Cremona Fiere
Cremona
Italy
www.cremonafiere.it

FOR MUSIC & SHOW (раз на рік)
Музичні інструменти, звук та освітлення 
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Letnany
Czech Republic
www.pva.cz

HELSINKI MUSIC FAIR (раз на рік)
Музичні інструменти, звук 
Helsinki Fair Centre
Helsinki
Finland
www.messukeskus.com

HIFI, HOME CINEMA ET TECHNOLOGIES 
D’INTÉRIEUR 
(раз на рік)
Музика
Novotel Paris Tour Eiffel
Paris
France
www.novotel.com

LE RADIO (раз на рік)
Музика
Etoile Saint-Honoré
Paris
France
www.etoile-saint-honore.fr

MUSIC AUSTRIA (раз на 2 роки)
Музичні інструменти, звук 
Rieder Messe
Ried 
Austria
www.riedermesse.at

MUSIC & MULTIMEDIA FAIR (раз на рік)
Музичні інструменти, звук 
Zagreb Fair
Zagreb
Croatia
www.zv.hr

MUSIKMESSE (раз на рік)
Музичні інструменти, звук та освітлення 
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt a. M.
Germany
www.messefrankfurt.com

MUSIC LAB (раз на рік)
Музичні інструменти, звук та освітлення 
Poznan Congress Center
Poznan
Poland
www.pcc.mtp.pl

PLASA (раз на рік)
Музичні інструменти, звук 
ExCeL
London
UK - United Kingdom
www.excel-london.co.uk

WOMEX - WORLD MUSIC EXPO (раз на рік)
Музичні інструменти, звук 
Budapest  Fiere
Budapest
Hungary
www.womex.com





Розділ XIX: ЗБРОЯ, БОЄПРИПАСИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА 
ПРИЛАДДЯ

93 Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
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Група 93.  
ЗБРОЯ, БОЄПРИПАСИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
93.01 Зброя бойова, крiм пiстолетiв, револьверiв та зброї товарної позиції 9307

93.02 Револьвери та пiстолети, крiм зазначених у товарнiй позицiї 9303 або 9304

93.03

Інша зброя вогнепальна та аналогiчнi засоби, що використовують заряд вибухової речовини (наприклад 
спортивна гладкоствольна та нарізна зброя, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетницi та iншi 
пристрої пуску сигнальних ракет, пiстолети та револьвери для стрiльби холостими патронами, пiстолети 
для гуманного забою тварин, що стрiляють стрижнями, лiнемети)

93.04 Інша зброя (наприклад пружиннi, пневматичнi чи газовi рушницi та пiстолети, кийки), крім включеної до 
товарної позицiї 9307

93.05 Частини та приладдя виробiв товарних позицiй 9301 — 9304

93.06 Бомби, гранати, торпеди, мiни, ракети та аналогічне озброєння та їх частини; патрони, снаряди та iншi боє-
припаси та їх частини, включаючи дрiб та пижi до патронiв

93.07 Мечі, шпаги, шаблi, палашi, рапіри, багнети, списи та iнша холодна зброя, їх частини та футляри, пiхви до 
неї
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС зброї, боєприпасів; їх частин та приладдя за період 
2012-2014 років склав €1,8 млн, зростаючи в середньому на 87% на рік.  Для ЄС це становило 0,19% від серед-
ньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 93 за згаданий період, що склало €980 млн.      

Експорт з України до ЄС
Група 93 (€ млн)

Частка Групи 93 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 93 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 93 (%)

9306  БОМБИ, ГРАНАТИ, ТОРПЕДИ, МIНИ, РАКЕТИ ТА АНАЛОГІЧНЕ ОЗБРОЄННЯ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; ПАТРОНИ, СНАРЯДИ ТА 
IНШI БОЄПРИПАСИ ТА ЇХ ЧАСТИНИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ДРIБ ТА ПИЖI ДО ПАТРОНIВ

9305  ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ ВИРОБIВ ТОВАРНИХ ПОЗИЦIЙ 9301 — 9304
9303  ІНША ЗБРОЯ ВОГНЕПАЛЬНА ТА АНАЛОГIЧНI ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗАРЯД ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ (НА-

ПРИКЛАД СПОРТИВНА ГЛАДКОСТВОЛЬНА ТА НАРІЗНА ЗБРОЯ, ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ, ЯКА ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ З ДУЛА, 
РАКЕТНИЦI ТА IНШI ПРИСТРОЇ ПУСКУ СИГНАЛЬНИХ РАКЕТ, ПIСТОЛЕТИ ТА РЕВОЛЬВЕРИ ДЛЯ СТРIЛЬБИ ХОЛОСТИ-
МИ ПАТРОНАМИ, ПIСТОЛЕТИ ДЛЯ ГУМАННОГО ЗАБОЮ ТВАРИН, ЩО СТРIЛЯЮТЬ СТРИЖНЯМИ, ЛIНЕМЕТИ)

9301  ЗБРОЯ БОЙОВА, КРIМ ПIСТОЛЕТIВ, РЕВОЛЬВЕРIВ ТА ЗБРОЇ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦІЇ 9307
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CHAPTER 93: ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of arms and ammunition; parts and accessories thereof between 2012 and 2014 
amounted to €1,8mn, growing by an average of  87% per annum over the period. This represents 0,19% of 
the EU’s €980mn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 93 (€ mn)  Share of Chapter 93 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 93 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
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0 BOMBS, GRENADES, TORPEDOS, MINES, MISSILES, CARTRIDGES AND OTHER AMMUNITION AND PROJECTILES AND PARTS THEREOF, INCL. BUCKSHOT, SHOT AND 

CARTRIDGE WADS, N.E.S. 
05 PARTS AND ACCESSORIES FOR WEAPONS AND THE LIKE OF HEADING 9301 TO 9304, N.E.S. 
 CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 93 

0 FIREARMS AND SIMILAR DEVICES WHICH OPERATE BY THE FIRING OF AN EXPLOSIVE CHARGE, E.G. SPORTING SHOTGUNS AND RIFLES, MUZZLE LOADING FIREARMS, VERY 
PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT SIGNAL FLARES ONLY, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION, CAPTIVE BOLT HUMANE KILLERS AND 
LINE THROWING GUNS (EXCL. REVOLVERS AND PISTOLS OF HEADING 9302 AND MILITARY WEAPONS) 

0  MILITARY WEAPONS, INCL. SUB MACHINE GUNS (EXCL. REVOLVERS AND PISTOLS OF HEADING 9302 AND CUTTING AND THRUSTING WEAPONS OF HEADING 9307) 

 

Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 93 

 Ukraine exports 14 products of Chapter 93 at a 6 digit customs code. The following top 10 products represent 98% of 
total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

930690  BOMBS, GRENADES, TORPEDOS, MINES, MISSILES, AND OTHER 
AMMUNITION AND PROJECTILES, AND PARTS THEREOF, N.E.S. (EXCL. 
CARTRIDGES) 

596 650  32,8% 

930630  CARTRIDGES FOR SMOOTH‐BARRELLED SHOTGUNS, REVOLVERS AND 
PISTOLS AND CARTRIDGES FOR RIVETING OR SIMILAR TOOLS OR FOR 
CAPTIVE‐BOLT HUMANE KILLERS, AND PARTS THEREOF 

433 955  23,8% 

930591  PARTS AND ACCESSORIES OF MILITARY WEAPONS OF HEADING 9301, N.E.S.  253 593  13,9% 

93SSS8  CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 93 AND SITC GROUP 8  182 719  10,0% 

930330  SPORTING, HUNTING AND TARGET‐SHOOTING SHOTGUNS WITH ONE OR 
MORE RIFLED BORES (OTHER THAN SPRING, AIR OR GAS GUNS) [01/01/1988‐
31/12/1994: SPORTING, HUNTING OR TARGET‐SHOOTING RIFLES, WITH ONE 
OR MORE RIFLED BARRELS (EXCL. SPRING, AIR OR GAS GUNS)] 

117 703  6,5% 

930120  ROCKET LAUNCHERS; FLAME‐THROWERS; GRENADE LAUNCHERS; 
TORPEDO TUBES AND SIMILAR PROJECTORS 

97 326  5,3% 

930200  REVOLVERS AND PISTOLS (EXCL. THOSE OF HEADING 9303 OR 9304 AND 
SUB‐MACHINE GUNS FOR MILITARY PURPOSES) 

36 021  2,0% 

ІНШІ
3,69%

9306 
БОМБИ…

57,00%

9305 
ЧАСТИНИ…

14,33%

93SS 
CONFIDENTIAL

…
11,17%

9303 ІНША 
ЗБРОЯ…

7,21%
9301 ЗБРОЯ БОЙОВА…

6,60%
ІНШІ

4,35%

ПОЛЬЩА
33,76%

СЛОВАЧЧИНА
28,62%

ШВЕЦІЯ
12,90%

АВСТРІЯ
10,81%

НІМЕЧЧИНА
9,55%
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 14 видів продукції Групи 93  (на рівні 6 знаків), що склало  98% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

 Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

930690 Бомби, гранати, торпеди, мiни, ракети та аналогічне озбро-
єння та їх частини; патрони, снаряди та iншi боєприпаси та 
їх частини, включаючи дрiб та пижi до патронiв, іншi 

596 650 32,8%

930630 Бомби, гранати, торпеди, мiни, ракети та аналогічне озбро-
єння та їх частини; патрони, снаряди та iншi боєприпаси та 
їх частини, включаючи дрiб та пижi до патронiв, іншi патро-
ни та їх частини

433 955 23,8%

930591 Частини та приладдя виробiв товарних позицiй 9301 — 
9304, для бойової зброї товарної позицiї 9301

253 593 13,9%

930330 Інша зброя нарізна спортивна, мисливська або для стрільби 
по мішенях

117 703 6,5%

930120 Ракетні пускові установки; вогнемети; гранатомети; торпед-
ні пускові установки та аналогічні пускові установки

97 326 5,3%

930200 Револьвери та пiстолети, крiм зазначених у товарнiй позицiї 
9303 або 9304

36 021 2,0%

930700 Мечі, шпаги, шаблi, палашi, рапіри, багнети, списи та iнша 
холодна зброя, їх частини та футляри, пiхви до неї

31 252 1,7%

930190 Зброя бойова, крiм пiстолетiв, револьверiв та зброї товар-
ної позиції 9307, інша

22 832 1,3%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 93 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка уві-
зного мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

930120 Ракетні пускові установки; вогнемети; гранатомети; торпедні пус-
кові установки та аналогічні пускові установки

Вільна 0 0%

930190 Зброя бойова, крiм пiстолетiв, револьверiв та зброї товарної по-
зиції 9307, інша

Вільна 0 0%

930200 Револьвери та пiстолети, крiм зазначених у товарнiй позицiї 9303 
або 9304

2,7% 0 0%

930330 Інша зброя нарізна спортивна, мисливська або для стрільби по 
мішенях

3,2% 0 0%

930591 Частини та приладдя виробiв товарних позицiй 9301 — 9304, для 
бойової зброї товарної позицiї 9301

Вільна 0 0%

930630 Бомби, гранати, торпеди, мiни, ракети та аналогічне озброєння та їх частини; патрони, снаряди та iншi боє-
припаси та їх частини, включаючи дрiб та пижi до патронiв, іншi патрони та їх частини

9306 30 10 -- До револьверiв та пiстолетiв товарної позицiї 9302 або до 
автоматiв (пiстолетнi патрони) товарної позицiї 9301

2,7% 3 1,8%

9306 30 30 --- До бойової зброї 1,7% 0 0%
9306 30 91 ---- Патрони центрального бою 2,7% 3 1,8%
9306 30 93 ---- Патрони бокового бою 2,7% 3 1,8%
9306 30 97 ---- Інші 2,7% 3 1,8%

930690 Бомби, гранати, торпеди, мiни, ракети та аналогічне озброєння та їх частини; патрони, снаряди та iншi боє-
припаси та їх частини, включаючи дрiб та пижi до патронiв, іншi 

9306 90 10 -- Для вiйськових цiлей 1,7% 0 0%
9306 90 90 -- Іншi 2,7% 3 1,8%

930700 Мечі, шпаги, шаблi, палашi, рапіри, багнети, списи та iнша холод-
на зброя, їх частини та футляри, пiхви до неї

1,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 
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Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару від виробника 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 93 : Зброя, боєпри-
паси; їх частини та приладдя, при експорті в Європейський Союз.90

1. Вимоги до імпортування вогнепальної зброї та матеріалів для війни

2. CІTES - Захист загрожених видів

1. Вимоги до імпортування зброї та матеріалів для війни
Вогнепальна зброя та матеріали для війни конкретно не розглядаються в базі даних Служба підтримки експор-
ту ЄС.

2. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

90  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)



1660 МАКРОПЕДІЯ

ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Association of European Manufacturers of Sporting 
Ammunition (AFEMS)
Асоціація європейських виробників спортивних 
боєприпасів
Viale dell’Astronomia, 30
00144 Rome 
Italy
+39 06.5903510
+39 06.54282691
www.afems.org

AeroSpace and Defence Industries Association of 
Europe (ASD)
Європейська Асоціація аерокосмічної та оборонної 
промисловості
Rue Montoyer 10 
1000 Brussels 
Belgium
+32 2 775 81 10
+32 2 775 81 12
www.asd-europe.org

European Institute of Hunting and Sporting Arms 
(IEACS)
Європейський інститут мисливської та спортивної 
зброї
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma
 Italy
+39 06.5903510
+39 06.54282691
www.ieacs.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ADS SHOW (раз на рік)
Аеро оборона
Parc des expositions de Bordeaux-Lac
Bordeaux 
France
www.adsshow.eu

DEFENCE SECURITY DAYS EUROPE (раз на рік)
Оборона та безпека
Aéroport de Paris-Orly - Centre des Congrès
Paris 
France 
www.asddays.com

EURONAVAL (раз на 2 роки)
Оборона та безпека
Parc des expositions du Bourget
Paris 
France
www.euronaval.fr

FEHOVA (раз на рік)
Оборона та безпека 
Budapest Fair Centre
Budapest
Hungary
www.fehova.hu

IWA & OUTDOORCLASSICS (раз на рік)
Оборона та безпека 
Exhibition Centre Nuremberg
Nuremberg 
Germany
www.iwa.info

INFANTRY WEAPONS (раз на рік)
Стрілецька зброя
IQPC
London 
UK - United Kingdom
www.future-mortars.co.uk

SOLDIER TECHNOLOGY (раз на рік)
Солдат модернізація експо
Olympia Exhibition Centre
London 
UK - United Kingdom
www.soldiertech.wbresearch.com

SPIE EUROPE SECURITY + DEFENCE (раз на рік)
Оборона та безпека
Centre de Congrès Pierre Baudis
Toulouse 
France
www.spie.org





Розділ XX:  
РІЗНІ ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ

94 Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі 
меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покаж-
чики, табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції

95 Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини і приладдя
96 Різні готові вироби
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Група 94.  
МЕБЛІ; ПОСТІЛЬНІ РЕЧІ, МАТРАЦИ, МАТРАЦНІ ОСНОВИ, 
ДИВАННІ ПОДУШКИ ТА АНАЛОГІЧНІ НАБИВНІ РЕЧІ 
МЕБЛІВ, СВІТИЛЬНИКИ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, В 
ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ; СВІТЛОВІ ПОКАЖЧИКИ, 
ТАБЛО ТА ПОДІБНІ ВИРОБИ; ЗБІРНІ БУДІВЕЛЬНІ 
КОНСТРУКЦІЇ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
94.01

Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються 
на лiжка, та їх частини

94.02 
Меблi медичнi, хiрургiчнi, стоматологiчнi або ветеринарнi (наприклад операцiйнi столи, столи оглядовi, 
лікарняні лiжка з механiчним пристроєм, стоматологiчнi крiсла); перукарськi крiсла та аналогічнi крiсла з 
пристроєм для обертання, нахиляння і пiдiймання; їх частини

94.03 Іншi меблi та їх частини

94.04 
Основи матрацнi для лiжок; постiльнi речі та подібні вироби (наприклад матраци, стьобані ковдри пухові 
та пір’яні, диванні подушки, пуфи і подушки), з пружинами або заповненi будь-якими матерiалами, чи 
виробленi з пористої гуми або полімерних матерiалiв, з покриттям чи без покриття

94.05
Лампи та освітлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в іншому місці не зазначені; 
свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подібні вироби, що мають умонтоване 
джерело свiтла та їх частини, в іншому місці не зазначені

94.06 Конструкцiї будiвельнi збiрнi
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС меблів; постільних речей, матраців, матрацних основ, 
диванних подушок та аналогічних набивних речей меблів, світильників та освітлювальних приладів, в іншому 
місці не зазначених; світлових покажчиків, табло та подібних виробів; збірних будівельних конструкцій за пері-
од 2012-2014 років склав €78,3 млн, зростаючи в середньому на 9,7% на рік.  Для ЄС це становило 0,4% від серед-
ньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 94 за згаданий період, що склало €19,8 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 94 (€ млн)

Частка Групи 94 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 94 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 94 (%)

9401  МЕБЛI ДЛЯ СИДIННЯ (КРIМ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 9402), ЯКI ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ АБО НЕ ПЕРЕТВО-
РЮЮТЬСЯ НА ЛIЖКА, ТА ЇХ ЧАСТИНИ

9403  ІНШI МЕБЛI ТА ЇХ ЧАСТИНИ
9404  ОСНОВИ МАТРАЦНI ДЛЯ ЛIЖОК; ПОСТIЛЬНI РЕЧІ ТА ПОДІБНІ ВИРОБИ (НАПРИКЛАД МАТРАЦИ, СТЬОБАНІ КОВ-

ДРИ ПУХОВІ ТА ПІР’ЯНІ, ДИВАННІ ПОДУШКИ, ПУФИ І ПОДУШКИ), З ПРУЖИНАМИ АБО ЗАПОВНЕНI БУДЬ-ЯКИМИ 
МАТЕРIАЛАМИ, ЧИ ВИРОБЛЕНI З ПОРИСТОЇ ГУМИ АБО ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ, З ПОКРИТТЯМ ЧИ БЕЗ ПОКРИТТЯ

9406  КОНСТРУКЦIЇ БУДIВЕЛЬНI ЗБIРНI
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CHAPTER 94: FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, 
MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED 
FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT 

ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, 
ILLUMINATED NAMEPLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED 

BUILDINGS 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar 
stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated 
nameplates and the like; prefabricated buildings between 2012 and 2014 amounted to €78,3mn, growing by an 
average of  9,7% per annum over the period. This represents 0,4% of the EU’s €19,8bn average worldwide imports of 
these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 94 (€ mn) Share of Chapter 94 in Ukraine’s Exports to EU (%) 
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0  SEATS, WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND PARTS THEREOF, N.E.S. (EXCL. MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY OF HEADING 9402) 
0  FURNITURE AND PARTS THEREOF, N.E.S. (EXCL. SEATS AND MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY FURNITURE) 
0  MATTRESS SUPPORTS (EXCL. SPRING INTERIORS FOR SEATS); ARTICLES OF BEDDING AND SIMILAR FURNISHING, E.G. MATTRESSES, QUILTS, EIDERDOWNS, 

CUSHIONS, POUFFES AND PILLOWS, FITTED WITH SPRINGS OR STUFFED OR INTERNALLY FILLED WITH ANY MATERIAL OR OF CELLULAR RUBBER OR PLASTICS, 
WHETHER OR NOT COVERED (EXCL. PNEUMATIC OR WATER MATTRESSES AND PILLOWS, BLANKETS AND COVERS) 

0  PREFABRICATED BUILDINGS, WHETHER OR NOT COMPLETE OR ALREADY ASSEMBLED 
05 LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, INCL. SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS, AND PARTS THEREOF, N.E.S; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAMEPLATES AND THE 

LIKE HAVING A PERMANENTLY FIXED LIGHT SOURCE, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 

 
Top 10 Exports to EU (HS 6) of Chapter 94  

 Ukraine exports 37 products of Chapter 94 at a 6 digit customs code level. The following top 10 products 
represent 86% of total exports of such products. 

Code Description Average Value of 
exports (€) 

% of total Chapter 
Exports 

940490  ARTICLES OF BEDDING AND SIMILAR FURNISHING, FITTED WITH SPRINGS 
OR STUFFED OR INTERNALLY FILLED WITH ANY MATERIAL OR OF 
CELLULAR RUBBER OR PLASTICS (EXCL. MATTRESS SUPPORTS, MATTRESSES, 
SLEEPING BAGS, PNEUMATIC OR WATER MATTRESSES AND PILLOWS, 
BLANKETS AND COVERS) 

14 529 240  18,6% 

940190 PARTS OF SEATS, N.E.S.  13 776 943  17,6% 

940360  WOODEN FURNITURE (EXCL. FOR OFFICES, KITCHENS AND BEDROOMS, 
AND SEATS) 

9 476 408  12,1% 

940161 UPHOLSTERED SEATS, WITH WOODEN FRAMES (EXCL. CONVERTIBLE INTO 
BEDS) 

6 586 756  8,4% 

940140  SEATS, CONVERTIBLE INTO BEDS (EXCL. GARDEN SEATS AND CAMPING 
EQUIPMENT, AND MEDICAL, DENTAL OR SURGICAL FURNITURE) 

5 792 529  7,4% 

940390  PARTS OF FURNITURE, N.E.S. (EXCL. OF SEATS AND MEDICAL, SURGICAL, 
DENTAL OR VETERINARY FURNITURE) 

5 152 386  6,6% 

940410 MATTRESS SUPPORTS FOR BED FRAMES (EXCL. SPRING INTERIORS FOR 
SEATS) 

3 911 428  5,0% 

940169 SEATS, WITH WOODEN FRAMES (EXCL. UPHOLSTERED)  2 855 668  3,6% 

940350 WOODEN FURNITURE FOR BEDROOMS (EXCL. SEATS)  2 847 356  3,6% 

940600 PREFABRICATED BUILDINGS, WHETHER OR NOT COMPLETE OR ALREADY 
ASSEMBLED 

2 400 503  3,1% 

ІНШІ
0,97%

9401 МЕБЛI ДЛЯ 
СИДIННЯ...

41,54%

9403 ІНШI 
МЕБЛI...
27,66% 9404 

ОСНОВИ 
МАТРАЦНI 

ДЛЯ ЛIЖОК...
23,93%

9406 КОНСТРУКЦIЇ 
БУДIВЕЛЬНI ЗБIРНI

3,07%

9405 ЛАМПИ ТА 
ОСВІТЛЮВАЛЬНЕ...

2,83%

ІНШІ
34,40%

НІМЕЧЧИНА
19,81% ПОЛЬЩА

16,67%

ДАНІЯ
10,33%

ЧЕХІЯ
9,98%

ІТАЛІЯ
8,81%



1667Група 94. МЕБЛІ; ПОСТІЛЬНІ РЕЧІ, МАТРАЦИ, МАТРАЦНІ ОСНОВИ ...

9405 ЛАМПИ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОЖЕКТОРИ ТА ЇХ ЧАСТИНИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗА-
ЗНАЧЕНІ; СВIТЛОВI ВИВIСКИ, СВIТЛОВI ПОКАЖЧИКИ, ТАБЛО З НАЗВОЮ АБО АДРЕСОЮ I ПОДІБНІ ВИРОБИ, ЩО МА-
ЮТЬ УМОНТОВАНЕ ДЖЕРЕЛО СВIТЛА ТА ЇХ ЧАСТИНИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 37 видів продукції Групи 94  (на рівні 6 знаків), що склало  86% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

940490 Основи матрацнi для лiжок; постiльнi речі та подібні вироби 
(наприклад матраци, стьобані ковдри пухові та пір’яні, ди-
ванні подушки, пуфи і подушки), з пружинами або заповненi 
будь-якими матерiалами, чи виробленi з пористої гуми або 
полімерних матерiалiв, з покриттям чи без покриття, інші

14 529 240 18,6%

940190 Частини меблiв для сидiння (крiм включених до товарної 
позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються 
на лiжка

13 776 943 17,6%

940360 Іншi меблi дерев'янi 9 476 408 12,1%
940161 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), 

якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх 
частини, оббиті

6 586 756 8,4%

940140 Меблi для сидiння, якi перетворюються на лiжка, крiм турис-
тичних чи садових

5 792 529 7,4%

940390 Іншi меблi та їх частини 5 152 386 6,6%

940410 Основи матрацнi 3 911 428 5,0%

940169 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), 
якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх 
частини, інші

2 855 668 3,6%

940350  Меблi дерев'янi типу спальнi 2 847 356 3,6%
940600 Конструкцiї будiвельнi збiрнi 2 400 503 3,1%



1668 МАКРОПЕДІЯ

ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 94 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

940140 Меблi для сидiння, якi перетворюються на лiжка, крiм туристич-
них чи садових

Вільна 0 0%

940161 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi 
перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини, 
оббиті

Вільна 0 0%

940169 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi 
перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини, 
інші

Вільна 0 0%

940190 Частини меблiв для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не пере-
творюються на лiжка 

9401 90 10 -- Сидiнь, що використовуються для повiтряних транспортних 
засобiв

1,7% 0 0%

9401 90 30 --- Дерев'янi 2,7% 0 0%
9401 90 80 --- Інші 2,7% 0 0%

940350 Меблi дерев'янi типу спальнi Вільна 0 0%

940360  Іншi меблi дерев'янi

9403 60 10 -- Меблi дерев'янi для столових та житлових кiмнат Вільна 0 0%

9403 60 30 -- Меблi дерев'янi для магазинiв Вільна 0 0%
9403 60 90 -- Іншi меблi дерев'янi Вільна 0 0%

940390 Іншi меблi та їх частини

9403 90 10 -- З металу 2,7% 0 0%

9403 90 30 -- З дерева 2,7% 0 0%

9403 90 90 -- З iнших матерiалiв 2,7% 0 0%

940410 Основи матрацнi 3,7% 0 0%

940490 Основи матрацнi для лiжок; постiльнi речі та подібні вироби (наприклад матраци, стьобані ковдри пухо-
ві та пір’яні, диванні подушки, пуфи і подушки), з пружинами або заповненi будь-якими матерiалами, чи 
виробленi з пористої гуми або полімерних матерiалiв, з покриттям чи без покриття, інші

9404 90 10 -- Пiр'янi або пуховi 3,7% 0 0%
9404 90 90 -- Іншi 3,7% 0 0%

940600 Конструкцiї будiвельнi збiрнi

9406 00 11 - Мобільні будинки 2,7% 0 0%
9406 00 20 -- З дерева 2,7% 0 0%

9406 00 31 --- Теплицi 2,7% 0 0%



1669Група 94. МЕБЛІ; ПОСТІЛЬНІ РЕЧІ, МАТРАЦИ, МАТРАЦНІ ОСНОВИ ...

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

9406 00 38 --- Іншi 2,7% 0 0%
9406 00 80 -- З iнших матерiалiв 2,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 94. 

Код виду продукції Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для ма-
теріалів іншого походження, які набувають статусу това-
рів, що походять з певної країни 

Окремі товарні коди пози-
ціїй 9401 і 9403 

Меблі з недорогоцінних ме-
талів, що мають ненабивне 
бавовняне покриття вагою 
300 г/м2 або менше 

Виробництво з матеріалів 
будь-якого заголовку, окрім 
матеріалів даного товару 
або 
Виробництво з бавовни. од-
разу виготовленої за формою, 
підготовленої для викорис-
тання з матеріалами заголо-
вка 9401 або 9403, за умови, 
що: 
- ціна тканини не перевищує 
25 % ціни товару від вироб-
ника і 
- усі інші матеріали походять з 
цієї країни і не класифікують-
ся за заголовком 9401 чи 9403 

Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не перевищує 
40 % ціни товару від вироб-
ника 

9406 Збірні споруди Виробництво, у якому ціна 
усіх матеріалів не перевищує 
50 % ціни товару від вироб-
ника 



1670 МАКРОПЕДІЯ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 94 : Меблі; постіль-
ні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлю-
вальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні кон-
струкції, при експорті в Європейський Союз.91

1. Загальна безпечність продукції

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

3. Технічні вимоги до цивільних літаків
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5. CІTES - Захист загрожених видів

6. Технічні характеристики будівельних матеріалів

1. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

91  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

3. Технічні вимоги до цивільних літаків
Дотримання всіх  вимог обов’язкове для будь-якого цивільного літака, а також будь-якого виробу, частини або 
приладу, встановлених або призначених для встановлення на цивільному літаку.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги до льотної придатності, викладені в Додатку І до технічного регулювання, пов’язані з цілісністю 
продукції, охоплюють:
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Оцінювання відповідності

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) – орган ЄС, уповноважений забезпечувати відповідність лі-
тальних апаратів, виробів, деталей і приладів до відповідних обов’язкових вимог.

EASA має спеціальні повноваження розробляти правил в царині льотної придатності та охорони довкілля.

Законодавство

іn the fіeld of cіvіl avіatіon and establіshіng a European Avіatіon Safety Agency, and repealіng Councіl Dіrectіve 
91/670/EEC, Regulatіon (EC) No 1592/2002 and Dіrectіve 2004/36/EC (OJ L-79  19/03/2008) (CELEX 32008R0216).

aіrworthіness and envіronmental certіfіcatіon of aіrcraft and related products, parts and applіances, as well as 
for the certіfіcatіon of desіgn and productіon organіsatіons (OJ L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748).

4. Контролювання нелегальних деревини та лісоматеріалів

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Розміщення на ринку ЄС нелегально заготовленої деревини та продукції з неї заборонено. 
Крім того, оператори, які вперше постачають на ринок ЄС деревину та лісоматеріали, повинні виконати вимоги, ви-
кладені в постанові: Regulatіon (EU) No 995/2010 of the European Parlіament and of  the  Councіl  (OJ  L-295  12/11/2010) 
(CELEX 32010R0995).

1. Оператори повинні застосовувати систему забезпечення належного старання (так звану систему «дью ді-
ліджанс» – due dіlіgence) до кожного виду деревини чи лісоматеріалів та постачальника. Система забез-
печення належного старання повинна базуватися на таких складниках:

оператором деревини і лісоматеріалів, розміщених на ринку, для того, щоб провести повномасштаб-
не оцінювання ризиків.

-
ня на ринку незаконно заготовлених лісоматеріалів, спираючись на інформацію, зазначену вище, і бе-
ручи до уваги критерії, викладені в постанові.

ризик, крім тих випадків, коли ризик оцінений, як незначний.

Застосовуючи систему належного старання, оператори повинні:

-
лювалось рішення про заходи зменшення ризику і як оператор визначив ступінь ризику.

яка зберігається протягом п’яти років і надається для перевірки компетентним органам.

2. Трейдери повинні простежувати весь ланцюжок постачання деревину та лісоматеріали. Вони повинні 
зберігати цю інформацію щонайменше, впродовж п’яти років.

Компетентні органи держав-членів мають проводити регулярні перевірки, щоб переконатися, що моніторин-
гові організації продовжують виконувати свої функції та перевіряти, як оператори виконують вимоги чинно-
го законодавства.

Законодавство

oblіgatіons of operators who place tіmber and tіmber products on the market (OJ L-295 12/11/2010) (CELEX 
32010R0995)

recognіtіon and wіthdrawal of recognіtіon of monіtorіng organіsatіons as provіded for іn Regulatіon (EU) No 
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995/2010 of the European Parlіament and of the Councіl layіng down oblіgatіons of operators who place tіmber 
and tіmber products on the market (OJ L-115 27/04/2012)(CELEX 32012R0363)

due dіlіgence system and the frequency and nature of the checks on monіtorіng organіsatіons as provіded 
for іn Regulatіon (EU) No 995/2010 of the European Parlіament and of the Councіl layіng down oblіgatіons of 
operators who place tіmber and tіmber products on the market (OJ L-177 07/07/2012)(CELEX 32012R0607)

5. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)
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іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

6. Технічні характеристики будівельних матеріалів
Будівельні матеріали можна ринкувати в ЄС тільки якщо вони задовольняють вимоги, визначені в постанові –
Regulatіon (EU) No 305/2011 (OJ L-88 04/04/2011)(CELEX 32011L0305). Постанова стосується будівельної продук-
ції, що означає будь-який продукт або набір, який виробляється і надходить на ринок для використання в буді-
вельних роботах на постійних засадах, як у будуванні, так і в цивільному будівництві.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги стосуються не будівельної продукції, а будівельних робіт, в яких ці продукти будуть використані. 
Будівельні продукти повинні бути придатні для робіт, які задовольняють обов’язкові вимоги викладені в Додатку І до 
постанови, а саме:

Обов’язкові вимоги слугують основою для складання запитів на стандартизацію (мандатів) та гармонізованих техніч-
них специфікацій. Головні характеристики будівельної продукції викладені в гармонізованих технічних специфікаціях 
відповідно до обов’язкових вимог для будівельних робіт.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. 

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm

Європейські оцінювальні документи

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні спе-
цифікації. Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal 
Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стан-
дартом.

Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання) в рамках визначеної 
процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal 
Assessment, ETA).

Більше інформації можна знайти за адресою: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/
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Список виданих ETA можна знайти тут: http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

Декларація про експлуатаційні якості

Декларацію про експлуатаційні якості (Declaratіon of Performance, DoP) повинен скласти виробник, якщо про-
дукція розміщена на ринку і охоплена гармонізованим стандартом або узгоджується з європейським технічним 
оцінюванням (European Technіcal Assessment, ETA). Декларація про експлуатаційні якості характеризує основні 
показники будівельних товарів відповідно до дотичних гармонізованих технічних специфікацій.

Складаючи декларацію про експлуатаційні якості, виробник бере на себе відповідальність за відповідність бу-
дівельної продукції заявленим характеристикам.

Декларацію про експлуатаційні якості складають за формою, наведеною в Додатку ІІІ.

Маркування знаком «CE»

Маркування знаком «CE» обов’язкове для тих будівельних продуктів, для яких виробник склав декларацію про 
експлуатаційні якості.

Для будь-якого будівельного товару, охопленого гармонізованованим стандартом, або якщо для нього було 
видано європейське технічне оцінювання, маркування знаком «CE» має бути єдиним маркуванням, що свідчить 
про відповідність будівельної продукції заявленій продуктивності щодо основних характеристик, визначених 
цим гармонізованим стандартом або європейським технічним оцінюванням.

Знак «СЕ» повинен супроводжуватися двома останніми цифрами року, в якому він був вперше поставлений, 
ім’ям і реєстраційною адресою виробника, або ідентифікаційним знаком, який дозволяє розпізнати ім’я та адре-
су виробника.

Законодавство

harmonіsed condіtіons for the marketіng of constructіon products and repealіng Councіl Dіrectіve 89/106/EE 
C (OJ L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305)

provіsіons of the Member States relatіng to constructіon products (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0106)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Furniture Industries Confederation (EFIC)
Європейська Конфедерація меблевої промисловості 
Rue Montoyer, 24
BE-1000 Bruxelles
Belgium
+322- 52915-45
www.efic.eu

European Bedding Industries’ Association
Європейська Асоціація промисловості постільної 
білизни 
Rue Montoyer 24
1000 Brussels
Belgium
+32 (0)2 529.06.70
www.europeanbedding.eu

European Furniture Manufacturers Federation 
(UEA)
Європейська Федерація виробників меблів
Wetstraat / Rue de la Loi 26
1040 - Brussels
Belgium 
+420 777 294 404
www.ueanet.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ABITARE 100% PROJECT (раз на рік)
Виробники меблів та інших супутніх виробів 
декорування інтер'єру
Verona Exhibition Centre
Verona 
Italy
www.abitareiltempo.com

AMENAGO - AMIENS (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор
MégaCité
Amiens 
France
www.amiens.amenago.com

AMENAGO - LILLE (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор
Lille Grand Palais
Lille 
France
www.amenago.com

AMENAGO – REIMS (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор
Parc des expositions de Reims
Reims 
France
www.amenago.com

ARREDO (раз на 2 роки)
Предмети інтер'єру та декор
Fiera Bolzano
Bolzano 
Italy
www.fierabolzano.it

BALDAI - FURNITURE VILNIUS (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор
Lithuanian Exhibition Centre (Litexpo)
Vilnius 
Lithuania
www.litexpo.lt

BALTIC FURNITURE (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv

BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN SAINT-
ÉTIENNE 
(раз на 2 роки)
Предмети інтер'єру та декор , освітлення
Etienne
France
www.citedudesign.com

CASAIDEA (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
Fiera di Roma
Rome 
Italy
www.moacasa.com

COMFORTEX (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
Exhibition Centre Leipzig
Leipzig 
Germany
www.comfortex.de

EUROCUCINA (раз на 2 роки)
Кухні,  меблі
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.salonemilano.it

FERIA DEL MUEBLE (раз на 2 роки)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
Feria de Zaragoza
Zaragoza 
Spain
www.feriazaragoza.com

FERIA HABITAT VALENCIA (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
Feria Valencia
Valencia 
Spain
www.feriahabitatvalencia.com

FOIRE INTERNATIONALE DE NANTES (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France
www.foiredenantes.fr
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FOR FURNITURE (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic 
www.forfurniture.cz

FOR INTERIOR (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.forinterior.cz

FURNICA (раз на рік)
Меблі
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.furnica.pl

FURNIDEC BUSINESS (раз на рік)
Меблі
Thessaloniki International Exhibition Centre
Thessaloniki 
Greece
www.profile.helexpo.gr

FURNITURE AND LIVING (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі 
Agrokomplex Nitra
Nitra 
Slovakia
www.agrokomplex.sk

HAUS + HOF (раз на рік)
Меблі
Messegelände Magdeburg
Magdeburg 
Germany
www.expotecgmbh.de 

HEIM + HANDWERK (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.heim-handwerk.de

HEIMTEXTIL (раз на рік)
Підлога, вікна, декор стін, тканини  для меблів, 
ліжко, ванна  кімната,  кухонна білизна
Pragati Maidan
Frankfurt 
Germany
www.heimtextil-india.in.messefrankfurt.com

HOSPITANDO SARDEGNA (раз на рік)
Обладнання та меблі для ресторанів, барів, піцерій, 
пекарень, магазинів , готелів та ін.
Fiera Internazionale della Sardegna
Cagliari 
Italy
www.fieradellasardegna.it

IMM COLOGNE (раз на рік)
Меблі
Exhibition Centre Cologne
Cologne 
Germany
www.imm-cologne.com

INTERCASA (раз на рік)
Меблі та освітлення
Feira Internacional de Lisboa
Lisbon 
Portugal
www.intercasa.fil.pt

LUMIBAT & LIGHT ON ARCHITECT (раз на рік)
Внутрішнє освітлення, будинок
Eurexpo
Lyon 
France 
www.capurba.com

LUMINEXPO (раз на рік)
Світло
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.homedecor.pl

MAISON BOIS (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
Angers Parc Expo
Angers 
France
www.salon-maison-bois.com

MEBLE POLSKA (раз на рік)
Меблі
Poznan Congress Center
Poznan
Poland
www.meble.mtp.pl

MEUBLE PARIS (раз на рік)
Класичні та сучасні меблі
Paris Nord Villepinte
Paris 
France
www.maison-objet.com
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MOBITEX (раз на рік)
Меблі, домашній текстиль
Brno Exhibition Centre
Brno 
Czech Republic
www.bvv.cz

MODDOM (раз на рік)
Меблі
Bratislava Exhibition Centre
Bratislava 
Slovakia
www.incheba.sk

MODERNÍ LOŽNICE (раз на рік)
Спальні
Beranovych 667
Letnany
Czech Republic
www.pva.cz

NORTHERN LIGHT FAIR (раз на рік)
Освітлення
Stockholm International Fairs
Stockholm 
Sweden
www.stockholmfurniturelightfair.se

OTROŠKI BAZAR LJUBLJANA - FAMILY FAIR (раз на 
рік)
Дитячі майданчики, іграшки, спортивне та шкільне 
обладнання для дітей, сімейний туризм, меблі
Ljubljanski sejem - Ljubljana Exhibition and 
Convention Centre
Ljubljana 
Slovenia
www.ljubljanafair.com

PROPOSTE (раз на рік)
Домашній текстиль 
Spazio Villa Erba
Cernobbio 
Italy
www.propostefair.it

SALON DE L'HABITAT - TOULOUSE (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі, кухні, спальні
Parc des expositions de Toulouse
Toulouse 
France
www.salon-habitat-toulouse.com

SALON DU MOBILIER (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes 
France
www.salondumobilier.com

SALONE DEL MOBILE DI FIRENZE (раз на рік)
Меблі
Fortezza da Basso
Florence 
Italy
www.salonedifirenze.com

SALONE DELL'ARREDAMENTO (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
Fiera del Levante
Bari 
Italy
www.fieradellevante.it

SIBAB PORTUGAL  (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі 
Atlantic Pavilion 
Lisboa
Portugal
www.sisab.org

SIBEX (раз на рік)
Меблі
Expo Silesia Exhibition Centre
Sosnowiec 
Poland
www.exposilesia.pl

SICAM (раз на рік)
Меблі
Pordenone Fiere
Pordenone 
Italy
www.exposicam.it

SPAZIOCASA (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
Fiera di Vicenza
Vicenza 
Italy
www.spaziocasafiera.it

TECHNOMEBEL (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
Inter Expo Center
Sofia 
Bulgaria
www.technomebel.bg

TENDENCE PRAGUE (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.itendence.cz
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VIVONS MAISON (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
Parc des expositions de Bordeaux-Lac
Bordeaux 
France
www.vivonsmaison.com

VEBO (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі 
Mostra d’Oltremare
Napoli
Italy
www.mostradoltremare.it 

VIVRE CÔTÉ SUD (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі 
Parc Jourdan
Aix-en-Provence 
France
www.vivrecotesud.fr

WOHNEN & INTERIEUR-MESSE (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі, кухні, спальні, 
матраци 
Messezentrum Wien (Vienna Exhibition Centre)
Vienna
Austria
www.wohnen-interieur.at

WOHNIDEEN & LIFESTYLE (раз на рік)
Предмети інтер'єру та декор, меблі
HanseMesse Rostock
Rostock 
Germany
www.messe-und-stadthalle.de
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Група 95.  
ІГРАШКИ, ІГРИ ТА СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР; ЇХ ЧАСТИНИ 
І ПРИЛАДДЯ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 
[95.01]

[95.02]

95.03
Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; лялькові коляски; 
ляльки; інші іграшки; моделі зменшеного розміру (“у масштабі”) та аналогічні моделі для розваг, діючі чи 
недіючі; головоломки різного роду

95.04
Вироби для атракцiонiв, настiльнi або кiмнатнi ігри, включаючи столи для iгор у пiнбол, бiльярд, спецiальнi 
столи для казино та автоматичне обладнання для кегельбану

95.05 Вироби для свят, карнавалiв або інші вироби для розваг, включаючи вироби для показу фокусiв та жартів

95.06
Інвентар та обладнання для занять фiзкультурою, гiмнастикою, легкою атлетикою, iншими видами спорту 
(включаючи настiльний тенiс) або для гри на свіжому повiтрi, в іншому місці не зазначені; плавальнi басей-
ни та басейни для дітей

95.07
Вудки риболовні, гачки та iншi снасті для рибної ловлі з використанням волосіні; сачки для риби, сачки 
для метеликів та подібні сачки; принади у вигляді муляжей птах (крiм включених до товарної позицiї 9208 
або 9705) та аналогiчнi вироби для полювання або стрільби

95.08 Каруселi, гойдалки, тири та iншi атракцiони; пересувнi цирки, пересувні звiринцi; театри пересувні
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС іграшок, ігор та спортивного інвентарю; їх частин і при-
ладдя за період 2012-2014 років склав €43 млн, зменшувався в середньому на -1,6% на рік.  Для ЄС це станови-
ло 0,3% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 95 за згаданий період, що 
склало €14 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 95 (€ млн)

Частка Групи 95 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 95 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 95 (%)

9506  ІНВЕНТАР ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ФIЗКУЛЬТУРОЮ, ГIМНАСТИКОЮ, ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ, IНШИМИ ВИДА-
МИ СПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ НАСТIЛЬНИЙ ТЕНIС) АБО ДЛЯ ГРИ НА СВІЖОМУ ПОВIТРI, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНА-
ЧЕНІ; ПЛАВАЛЬНI БАСЕЙНИ ТА БАСЕЙНИ ДЛЯ ДІТЕЙ

9505. ВИРОБИ ДЛЯ СВЯТ, КАРНАВАЛIВ АБО ІНШІ ВИРОБИ ДЛЯ РОЗВАГ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВИРОБИ ДЛЯ ПОКАЗУ ФОКУСIВ ТА 
ЖАРТІВ

9503  ТРИКОЛІСНІ ВЕЛОСИПЕДИ, САМОКАТИ, ПЕДАЛЬНІ АВТОМОБІЛІ ТА АНАЛОГІЧНІ ІГРАШКИ НА КОЛЕСАХ; ЛЯЛЬКОВІ 
КОЛЯСКИ; ЛЯЛЬКИ; ІНШІ ІГРАШКИ; МОДЕЛІ ЗМЕНШЕНОГО РОЗМІРУ (“У МАСШТАБІ”) ТА АНАЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ 
РОЗВАГ, ДІЮЧІ ЧИ НЕДІЮЧІ; ГОЛОВОЛОМКИ РІЗНОГО РОДУ

9504  ВИРОБИ ДЛЯ АТРАКЦIОНIВ, НАСТIЛЬНI АБО КIМНАТНI ІГРИ, ВКЛЮЧАЮЧИ СТОЛИ ДЛЯ IГОР У ПIНБОЛ, БIЛЬЯРД, 
СПЕЦIАЛЬНI СТОЛИ ДЛЯ КАЗИНО ТА АВТОМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КЕГЕЛЬБАНУ

9508  КАРУСЕЛI, ГОЙДАЛКИ, ТИРИ ТА IНШI АТРАКЦIОНИ; ПЕРЕСУВНI ЦИРКИ, ПЕРЕСУВНІ ЗВIРИНЦI; ТЕАТРИ ПЕРЕСУВНІ
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CHAPTER 95: TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS 
AND ACCESSORIES  THEREOF 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of toys, games and sports requisites; parts and accessories  thereof between 2012 
and 2014 amounted to €43mn, growing by an average of  ‐1,6% per annum over the period. This represents 0,3% of 
the EU’s €14bn average worldwide imports of these products over this period. 

Ukraine’s Exports to the EU of Chapter 95 (€ mn) Share of Chapter 95 in Ukraine’s Exports to EU (%) 

   

Ukraine’s Main Exports to EU of Chapter 95 (%) Main Destinations of Ukraine’s Exports of 
Chapter 95 (%) 

   
50  ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GENERAL PHYSICAL EXERCISE, GYMNASTICS, ATHLETICS, OTHER SPORTS, INCL. TABLE TENNIS, OR OUTDOOR GAMES, NOT 
SPECIFIED OR INCLUDED IN THIS CHAPTER OR ELSEWHERE; SWIMMING POOLS AND PADDLING POOLS. 
505 FESTIVAL, CARNIVAL OR OTHER ENTERTAINMENT ARTICLES, INCL. CONJURING TRICKS AND NOVELTY JOKES, N.E.S. 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 27 видів продукції Групи 95  (на рівні 6 знаків), що склало  99,8% 
загального експорту продукції даної Групи. 

 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

950611 Лижі 32 374 961 76,56%

950699 Інвентар та обладнання для занять фiзкультурою, 
гiмнастикою, легкою атлетикою, iншими видами спорту 
(включаючи настiльний тенiс) або для гри на свіжому повiтрi, 
в іншому місці не зазначені; плавальнi басейни та басейни 
для дітей, інші

3 123 224 7,39%

950510 Вироби для новорiчних, рiздвяних свят 2 497 037 5,90%

950300 Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та 
аналогічні іграшки на колесах; лялькові коляски; ляльки; 
інші іграшки; моделі зменшеного розміру (“у масштабі”) та 
аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; головоломки 
різного роду

2 041 200 4,83%

950430 Іншi iгри, якi приводяться в дiю за допомогою монет, банкнот 
(паперових грошових знаків), жетонів тощо, за винятком 
устатковання кегельбанiв

1 354 986 3,20%

950691 Інвентар та приладдя для занять фiзкультурою, гiмнастикою 
або атлетикою

543 398 1,29%

950890 Каруселi, гойдалки, тири та iншi атракцiони; пересувнi цирки, 
пересувні звiринцi; театри пересувні, інші

147 614 0,35%

950629 Інвентар та обладнання для занять фiзкультурою, 
гiмнастикою, легкою атлетикою, iншими видами спорту 
(включаючи настiльний тенiс) або для гри на свіжому повiтрi, 
в іншому місці не зазначені; плавальнi басейни та басейни 
для дітей, інші

55 128 0,13%

950612 Крiплення лижнi 45 054 0,11%
950450 Вироби для атракцiонiв, настiльнi або кiмнатнi ігри, включа-

ючи столи для iгор у пiнбол, бiльярд, спецiальнi столи для 
казино та автоматичне обладнання для кегельбану, інші

20 527 0,05%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 95 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

950300 Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; лялькові коляски; 
ляльки; інші іграшки; моделі зменшеного розміру (“у масштабі”) та аналогічні моделі для розваг, діючі чи не-
діючі; головоломки різного роду

9503 00 10 - Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та аналогічні 
іграшки на колесах; лялькові коляски

Вільна 0 0%

9503 00 21 -- Ляльки 4,7% 0 0%
9503 00 29 -- Частини та аксесуари Вільна 0 0%
9503 00 30 - Поїзди електричнi, включаючи колiї, світлофори, семафори та iнше 

приладдя до них; набори моделей зменшеного розміру (“у масшта-
бі”)

Вільна 0 0%

9503 00 35 -- З пластмаси 4,7% 0 0%
9503 00 39 -- З інших матеріалів Вільна 0 0%
9503 00 41 -- М'яконабивні 4,7% 0 0%
9503 00 49 -- Інші Вільна 0 0%
9503 00 55 - Інструменти та пристрої музичні iграшкові Вільна 0 0%
9503 00 61 -- З деревини Вільна 0 0%
9503 00 69 -- Іншi 4,7% 0 0%
9503 00 70 - Іншi iграшки у наборах або комплектах 4,7% 0 0%
9503 00 75 -- З пластмаси 4,7% 0 0%
9503 00 79 -- З iнших матерiалiв Вільна 0 0%
9503 00 81 -- Іграшкова зброя Вільна 0 0%
9503 00 85 -- Мiнiатюрнi моделi литі з металу 4,7% 0 0%
9503 00 95 --- З пластмаси 4,7% 0 0%
9503 00 99 --- Іншi Вільна 0 0%

950430  Іншi iгри, якi приводяться в дiю за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знаків), жетонів тощо, 
за винятком устатковання кегельбанiв

9504 30 10 -- Ігри з екраном Вільна 0 0%
9504 30 30 --- Флiпери Вільна 0 0%
9504 30 50 --- Іншi Вільна 0 0%
9504 30 90 -- Частини Вільна 0 0%

950450 Вироби для атракцiонiв, настiльнi або кiмнатнi ігри, включаючи сто-
ли для iгор у пiнбол, бiльярд, спецiальнi столи для казино та автома-
тичне обладнання для кегельбану, інші

Вільна 0 0%
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Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка 
після 
набуття 
чинності 
Угодою

950510 Вироби для новорiчних, рiздвяних свят
9505 10 10 -- Із скла Вільна 0 0%
9505 10 90 -- З iнших матерiалiв 2,7% 0 0%

950611 Лижi
9506 11 10 --- Лижi бiговi 3,7% 0 0%
9506 11 21 ---- Монолижі для сноуборду 3,7% 0 0%
9506 11 29 ---- Інші 3,7% 0 0%
9506 11 80 --- Лижi iншi 3,7% 0 0%

950612 Крiплення лижнi 3,7% 0 0%
950629 Інвентар та обладнання для занять фiзкультурою, гiмнастикою, 

легкою атлетикою, iншими видами спорту (включаючи настiльний 
тенiс) або для гри на свіжому повiтрi, в іншому місці не зазначені; 
плавальнi басейни та басейни для дітей, інші

2,7% 0 0%

950691  Інвентар та приладдя для занять фiзкультурою, гiмнастикою або атлетикою
9506 91 10 --- Тренажери із змінними механізмами обтяження 2,7% 0 0%
9506 91 90 --- Інші 2,7% 0 0%

950699 Інвентар та обладнання для занять фiзкультурою, гiмнастикою, легкою атлетикою, iншими видами спорту 
(включаючи настiльний тенiс) або для гри на свіжому повiтрi, в іншому місці не зазначені; плавальнi басей-
ни та басейни для дітей, інші

9506 99 10 --- Інвентар для крикету або поло, крiм м’ячiв Вільна 0 0%
9506 99 90 --- Іншi 2,7% 0 0%

950890 Каруселi, гойдалки, тири та iншi атракцiони; пересувнi цирки, пере-
сувні звiринцi; театри пересувні, інші

1,7% 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 95. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів 
іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять 
з певної країни 

Окремі товарні 
коди позиції 9503 

Інші іграшки; моделі змен-
шеного розміру («масштабо-
вані») і т.ін., що діють або ні, 
ігри-загадки усіх типів 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, 
окрім матеріалів даного товару, і 

- у якому ціна усіх матеріалів 
не перевищує 50 % ціни това-
ру від виробника 

Окремі товарні 
коди позиції 9506 

Ключки для гольфу та їхні 
частини 

Виробництво з матеріалів будь-якого 
заголовку, окрім матеріалів даного 
товару. Однак можуть використову-
ватись блоки приблизно відповідної 
форми для виробництва головок 
ключок для гольфу 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 95 : Іграшки, ігри 
та спортивний інвентар; їх частини і приладдя, при експорті в Європейський Союз.92

1. Технічні стандарти для іграшок

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин в  іграшках

3.  Загальна безпечність продукції

4.  Технічні стандарти електромагнітної сумісності 

5. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту 

6. Вимоги екодизайну для споживання електроенергії електричним та електронним побутовим та офісним 
обладнанням у вимкненому стані та в режимі очікування

7.  CІTES - Захист загрожених видів

1. Технічні стандарти для іграшок
Ринкування іграшок в ЄС підлягає обов’язковим вимогам безпеки, впровадженим директивою – Dіrectіve 
2009/48/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-170 30/06/2009) (CELEX 3200 9L0048) – з метою за-
хисту здоров’я і безпеки споживачів.

Директива застосовна до іграшок, визначених як «продукти, розроблені або призначені, винятково чи ні, для 
використання в іграх дітьми до 14 років». Проте, продукти, перелічені в Додатку І не вважаються іграшками.

Зі сфери дії директиви виключено:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Іграшки повинні бути розроблені та виготовлені так, щоб вони не загрожували безпеці та здоров’ю користувачів.
Конкретні вимоги безпеки зазначені в Додатку ІІ і охоплюють фізичні, механічні, хімічні та електричні властивості, 
горючість, санітарно-гігієнічні показники та радіоактивність, пов’язані з проектуванням, виробництвом або складом 
іграшки. Слід зважати на можливості користувачів і їхніх опікунів, зокрема, у випадку іграшок, призначених дітям до 
36 місяців, або для інших зазначених вікових груп.
Виробники, уповноважені представники, імпортери та дистриб’ютори, залежно від їхніх ролей в ланцюжку постачан-
ня, відповідальні за належний стан іграшок.
Вимоги щодо простежуваності: Виробники повинні позначати свої іграшки з допомогою типу, партії, серійного но-
мера чи номера моделі, та вказувати на іграшці своє ім’я, зареєстровану торгову назву чи марку та контактну адресу. 
Коли це неможливо, ця інформація повинна бути вказана на упаковці або в супровідному документі. Якщо імпортери 
розміщують іграшку на ринку, вони повинні також вказати своє ім’я, зареєстровану торгову назву чи марку та контак-
тну адресу.
Застереження: коли це потрібно для безпечного використання, іграшку повинні супроводжувати загальні застере-
ження, що вказують користувачам на обмеження. Крім того, до деяких категорій іграшок, названих в частині B До-
датка V, слід додавати специфічні застереження. Виробник повинен постачати застереження в чітко видимій, легко 
читабельній та зрозумілій формі, точно сформульовані. Застереження робляться на іграшці, прикріпленій етикетці 
або на упаковці, їм повинні передувати слова «Застереження» або «Попередження». У разі потреби, застереження 
також включають в інструкції.

92  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/ harmonіsed-standards/toys/іndex_en.htm

Оцінювання відповідності

Перед розміщенням іграшки на ринку, виробники повинні проводити оцінювання безпечності з метою виявлен-
ня потенційних ризиків з погляду фізичних, хімічних, механічних, електричних, радіоактивних небезпек іграш-
ки, її займистості та санітарно-гігієнічних властивостей.

Зокрема, виробники повинні застосувати одну з таких процедур, щоб гарантувати, що іграшка відповідає поло-
женням директиви про безпечність:

a) Самоперевірка: у тому випадку, коли гармонізовані стандарти охоплюють всі аспекти безпечності іграш-
ки, виробник повинен забезпечити відповідність виробництва до гармонізованих стандартів.

b) Перевірка третьою стороною: для іграшок, які повністю або частково не відповідають гармонізованим 
стандартам, виробник повинен подати заяву на отримання сертифіката ЄС дослідження типу, що являє 
собою документ, виданий третьою стороною (названим органом), який засвідчує, що модель іграшки за-
довольняє обов’язкові вимоги. Названі органи – це організації, що їх кожна держава-член призначає та 
називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оцінювання відповідності виробника до 
обов’язкових вимог, коли потрібна участь третьої сторони.

В обох випадках, а) і b), виробники повинні заповнити і зберігати упродовж десяти років декларацію ЄС про від-
повідність, яка підтверджує відповідність іграшки до всіх застосовних положень безпеки. Виробник також по-
винен збирати і зберігати протягом десяти років технічну документацію, що містить всі необхідні дані, перелі-
чені в Додатку ІV.

Імпортери повинні зберігати копії цих документів протягом десяти років після того, як іграшка вийшла на ринок.

Маркування знаком «CE»

Всі іграшки на ринку ЄС позначаються знаком «CE», який повинен бути видимим, розбірливим і незмивним, 
нанесеним на іграшку, на прикріплену до неї етикетку або на упаковку. Він символізує відповідність виробу 
обов’язковим вимогам, викладеним у директиві.

Законодавство

L-170 30/06/2009) (CELEX 32009L0048)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008)(CELEX 32008R0765)

safety (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин в іграшках
Ринкування в ЄС іграшок, які містять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші заборонено чи суворо об-
межено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ до постанови – Regulatіon 
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(EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 
32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Відповідно до цієї постанови, головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в іграшках, це:

-
ряних іграшках, та іграшках у текстильному чи шкіряному одязі. 

Фталати:

-
жуть брати в рота.

Regulatіon (EC) No 1272/2008 – в іграх чи будь-яких виробах, призначених для такого використання, навіть як 
декоративний елемент.

Всі виробники та імпортери хімічних речовин повинні визначати та управляти ризиками, пов’язаними з речо-
винами, які вони виробляють та продають в ЄС. 

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907)

3. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.
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Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/

4. Технічні стандарти електромагнітної сумісності
Для ринкування в ЄС, електричні та електронні прилади повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладе-
ні в директиві – Electromagnetіc Compatіbіlіty (EMC) Dіrectіve 2004/108/EC of the European Parlіament and of the 
Councіl (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108). Директива має на меті забезпечити, що їх робота захищена 
від електромагнітних перешкод.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Ці електронні прилади повинні задовольняти обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І так, що:

інше обладнання не може належно працювати, 
-

гіршення їхнього належного функціонування.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, 
вироблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимо-
гам, викладеним у Додатку І.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за адресою: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, що засвідчити, що продукція задовольняє обов’язковим вимогам, 
сформульованим у Додатку І.

Відповідність приладів визначається з допомогою процедур, описаних в Додатку ІІ (внутрішній контроль вироб-
ництва) і Додатку ІІІ (оцінювання названого органу):
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Внутрішній контроль виробництва:

Виробник повинен скласти технічну документацію, що свідчить про відповідність приладу обов’язковим вимо-
гам цієї директиви. Відповідність приладу всім дотичним гармонізованим стандартам і вимогам засвідчить де-
кларація ЄС про відповідність, складена виробником або його уповноваженим представником в ЄС.

Оцінювання названого органу:

На розсуд виробника або його уповноваженого представника в ЄС, можна виконувати також і цю процедуру. 
Вона полягає в застосуванні Додатку ІІ, а також поданні технічної документації названому органу, який ознайо-
миться з нею та вирішить, чи свідчить вона про виконання вимог директиви. Виробник повинен додати заяву 
названого органу до технічної документації.

Маркування знаком «CE»

Перед розміщенням на ринку, електричні та електронні прилади, які вважаються такими, що задовольняють 
обов’язкові вимоги, викладені в Додатку І, слід позначити знаком відповідності «CE». Знак «CE» має бути прикрі-
плений згідно з Додатком V.

До пристрою, його упаковки чи інструкції з застосування може бути прикріплений будь-який інший знак, за умо-
ви, що це не погіршує ні видимість, ні читабельність знаку «CE». 

Маркування знаком «CE» повинно супроводжуватись ідентифікаційним номером названого органу, відповідаль-
ного за проведення процедури оцінювання відповідності, коли потрібна участь третьої сторони.

Законодавство

approxіmatіon of the laws of the Member States relatіng to electromagnetіc compatіbіlіty and repealіng 
Dіrectіve 89/336/EEC (OJ L-390 31/12/2004) (CELEX 32004L0108)

requіrements for accredіtatіon and market surveіllance relatіng to the marketіng of products and repealіng 
Regulatіon (EEC) No 339/93 (OJ L-218 13/08/2008) (CELEX 32008R0765)

5. Технічні стандарти для засобів індивідуального захисту
Для ринкування в ЄС, засоби індивідуального захисту підлягають обов’язковим вимогам, викладеним у дирек-
тиві – Councіl Dіrectіve 89/686/EEC (OJ L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686). Директива поширюється на засоби 
індивідуального захисту, а саме  на такі пристрої та спорядження:

Директива не поширюється на:

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Засоби індивідуальної безпеки повинні задовольняти обов’язкові вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки, викладені 
в ДодаткуІІ до директиви. Вони стосуються дизайну, виробництва, матеріалів, випробування, інструкцій, обов’язкової 
інформації від виробника, та інших аспектів.

Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові вимоги. Продукція, ви-
роблена згідно з цими гармонізованими стандартами, вважається такою, що відповідає обов’язковим вимогам.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартиза-
ції (CEN) та Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Це незалежні організації, завдання 
яких полягає в розробці добровільних відповідно технічних та електротехнічних стандартів, щоб сприяти вільній 
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торгівлі на європейському єдиному ринку. Ці стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських Спіль-
нот і впроваджуються в національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Список посилань на гармонізовані стандарти можна знайти за адресою:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/index_en.htm

Оцінювання відповідності

Процес оцінювання відповідності потрібний, щоб засвідчити відповідність продукції до обов’язкових вимог. У 
деяких випадках потрібна участь в процесі третьої сторони (названого органу). Названі органи – це організації, 
що їх кожна держава-член призначає та називає Комісії та іншим державам-членам, і які відповідають за оціню-
вання відповідності виробника до обов’язкових вимог.

Засоби індивідуального захисту діляться на категорії залежно від тяжкості травм, від яких вони захищають, і мо-
жуть підлягати різним процедурам оцінювання відповідності:

Категорія І (неважкі травми): декларація відповідності від самого виробника, на його відповідальність.

Категорія ІІ (серйозніші травми): сертифікат ЄС випробування типу, складений названим органом.

Категорія ІІІ (дуже важкі травми, які ведуть до непоправної шкоди здоров’ю або смерті): сертифікат ЄС випробу-
вання типу, а також система ЄС якості кінцевого продукту або система ЄС якості виробництва.

Маркування знаком «CE»

Перш, ніж потрапити на ринок, засоби індивідуального захисту повинні бути позначені знаком «CE». Він свідчить 
про відповідність до обов’язкових вимог, викладених в директиві.

Знак має бути видимим, легко читабельним і незмивним. Він наноситься на кожну одиницю індивідуальних за-
собів захисту або на упаковку, і супроводжується ідентифікаційним номером названого органу, якщо він заді-
яний на етапі контролю продукту.

Законодавство

relatіng to the desіgn of personal protectіve equіpment (OJ L-399 30/12/1989)(CELEX 31989L0686)

6. Вимоги екодизайну для споживання електроенергії електричним та 
електронним побутовим і офісним обладнанням у вимкненому стані, в режимі 
очікування та очікування в мережі
Електричне та електронне побутове та офісне обладнання можна розміщувати на ринку ЄС, якщо воно задоволь-
няє вимоги екодизайну для споживання електроенергії у вимкненому стані та в режимі очікування.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Мета цієї постанови – поступово зменшити споживання електроенергії в режимі очікування та очікування в мережі, 
та втрати у вимкненому стані. Обладнання повинно бути:

– доступно в продажу, як єдина функціональна одиниця, призначена для кінцевого користувача
– залежне від споживання енергії з електромережі 
– призначене для використання з номінальною напругою 250 В або нижче 
У Додатку ІІ до постанови визначено такі вимоги екодизайну:
– Споживання енергії у вимкненому стані не повинно перевищувати 0,50 Вт
– Споживання енергії у режимі очікування не повинно перевищувати 0,50 Вт або 1,00 Вт за наявності інформацій-

ного екрана чи екрана для відображення статусу
– Наявність вимкненого режиму та / або режиму очікування 
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– Коли обладнання (не мережеве) забезпечує не основну функцію, воно повинно, мати функцію управління жив-
ленням або подібну функцію, яка автоматично перемикає обладнання, через якнайкоротший час, потрібний для 
призначеного використання, в режим очікування або вимкнений стан, або інший режим низького споживання, 
що задовольняє суворіші вимоги щодо енергоспоживання.

Законодавство

European Parlіament and of the Councіl wіth regard to ecodesіgn requіrements for standby and off mode, and 
networked standby, electrіc power consumptіon of electrіcal and electronіc household and offіce equіpment 
(OJ L-339 18/12/2008) (CELEX 32008R1275)

framework for the settіng of ecodesіgn requіrements for energy-related products (OJ L-285 31/10/2009) (CELEX 
32009L0125)

6. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:
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Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Games Developer Federation (EGDF)
Європейська Федерація розробників ігор
Eteläranta 10, 00130 
Helsinki, 
Finland
+358 (0)9 4289 1606  
www.egdf.eu

European Gaming and Amusement Federation 
(EUROMAT)
Європейська Федерація ігор і розваг
Rue du Luxembourg 22-24
1000 Brussels
Belgium
+32 (0) 2 761 6684
www.euromat.org 

European Ski Federation (E.S.F.)
Європейська лижна Федерація
Avenue des Arts 8,
B-1210 Bruxelles
Belgium
+423 233 36 30
+423 233 36 15
www.esf-ski.com

Federation of the European Sporting Goods 
Industry (FESI)
Європейська Федерація промисловості спортивних 
товарів 
Rue Belliard 20
1040 Bruxelles
Belgique
+ 32 2 762 86 48
+ 32 2 771 87 46
www.fesi-sport.org

Federation of the European Play Industry (FEPI)
Європейська Федерація ігрової промисловості 
Rural Innovation Centre, 
Unit 169 - Avenue H, Stoneleigh Park, 
Warwickshire  CV8 2LG
+24 7641 4999 
+24 7641 4990
www.fepi-play.com

Internetional Sky Federation (FIS) 
Міжнародна лижна Федерація
Marc Hodler House
Blochstrasse 2
3653 Oberhofen / Thunersee
Switzerland
+41 (0)33 244 6161
+41 (0)33 244 6171
www.fis-ski.com

Toy Industries of Europe (TIE) 
Європейська іграшкова промисловість 
Boulevard de Waterloo 36, 
1000 Brussels
Belgium
+ 32 (0)2 213 41 90
www.tietoy.org 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ART TO PLAY (раз на рік)
Ігри та розваги 
Parc Expo - La Beaujoire
Nantes
France
www.exponantes.com

AUTUMN GIFT & HOME FAIR (раз на рік)
Подарунки, іграшки, освітлення, меблі, аксесуари для 
дому, вітальні листівки
Citywest Conference & Golf Resort
Dublin
Ireland
www.citywesthotel.com

BABY WORLD RIGA (раз на рік)
Товари і послуги для дітей
Riga International Exhibition Centre
Riga
Latvia
www.rigaexpo.lv 

BABY & KIND (раз на рік)
Іграшки, дерев'яні іграшки, дитяче та дитяче 
харчування, одяг
Dornbirner Messe
Dornbirn
Austria
www.messedornbirn.at

CBS  (раз на рік)
Тренажерні та спортивні зали, стадіони і спортивні 
майданчики, аквапарки, басейни, гольф, фітнес, 
спортивного обладнання, оздоровчий спа
Poznan Congress Center
Poznan 
Poland
www.budma.pl

CHRISTMAS MARKET (раз на рік)
Споживчі товари, подарунки та іграшки
Brno Exhibition Centre
Brno
Czech Republic
www.bvv.cz

CHRISTMASWORLD FRANKFURT (раз на рік)
Свято та декор
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt a. M.
Germany
www.messefrankfurt.com 

ESQUÍ Y MONTAÑA (раз на рік)
Лижі і гори
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.ifema.es

EXPO GAMES (раз на рік)
Ігри та розваги 
Fiera Bolzano
Bolzano
Italy
www.fierabolzano.it

FAMILIENMESSE + FRAUENMESSE (раз на рік)
Для всієї родини
Klagenfurter Messe
Klagenfurt
Austria
www.kaerntnermessen.at

FOR GAMES (раз на рік)
Відео-ігри та інтерактивні розваги
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Letnany
Czech Republic
www.pva.cz

FOR TOYS (раз на рік)
Іграшки та ігри
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Letnany
Czech Republic
www.pva.cz 

FITNESS RIGA (раз на рік)
Спортивні та фітнес-клуби і обладнання
Riga International Exhibition Centre
Riga 
Latvia
www.bt1.lv

FSB (раз на 2 роки)
Зони відпочинку, спортивні споруди та басейни
Exhibition Centre Cologne
Cologne 
Germany
www.fsb-cologne.com
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GAMESCOM  (раз на рік)
Інтерактивні ігри та розваги
Exhibition Centre Cologne
Köln
Germany
www.koelnmesse.de

GALABAU (раз на 2 роки)
Будівництво спортивних майданчиків і полів для 
гольфу 
Exhibition Centre Nuremberg
Nuremberg 
Germany
www.galabau-messe.com

GRAND SKI (раз на рік)
Лижний, гірський туризм  для професіоналів
Parc des expositions de Chambery
Chambery 
France
www.grandski.org

INTERPAEDAGOGICA (раз на рік)
Навчальні посібники, шкільне обладнання, дитячі 
садки, фітнес та спортивне обладнання
Design Center Linz
Linz
Austria
www.design-center.at

INFRASNOW (раз на рік)
Обладнання для гірськолижних станцій і курортів 
зимових видів спорту 
Expo Krakow
Kracow 
Poland
www.targi.krakow.pl

INDUFERIAS - HINCHALIA (раз на рік)
Парк атракціонів , обладнання для спортивного та 
ігрового майданчика
Feria Valencia
Valencia 
Spain
www.induferias-hinchalia.feriavalencia.com

ISPO (раз на рік)
Спортивного устаткування і мода
Fairground Messe München
Munich 
Germany
www.ispo.com

OTROŠKI BAZAR LJUBLJANA - FAMILY FAIR (раз на 
рік)
Дитячі майданчики, іграшки, спортивне та шкільне 
обладнання для дітей, сімейний туризм, меблі
Ljubljanski sejem - Ljubljana Exhibition and 
Convention Centre
Ljubljana 
Slovenia
www.ljubljanafair.com

MOBILE GAMES FORUM (раз на рік)
Інтерактивні ігри та розваги
London Exhibition Centre
London 
UK - United Kingdom
www.london.gov.uk

SIPAC (раз на рік)
Кемпінги, бази відпочинку, туристичні резиденції та 
ігрові майданчики
PadovaFiere
Padua 
Italy
www.salonesipac.com
SKI AND SNOWBOARD SHOW LONDON (раз на рік)
Лижі та сноуборди
Earls Court Exhibition Centre
London 
UK - United Kingdom
www.skiandsnowboard.co.uk

SKI AND SNOWBOARD SHOW NORTH (раз на рік)
Лижі та сноуборди
EventCity
Manchester 
UK - United Kingdom
www.north.skiandsnowboard.co.uk

SOFIA SPORT & HEALTHY LIFE (раз на рік)
Спортивне обладнання, натуральні та органічні 
продукти харчування, косметичні продукти, 
харчові добавки дієтичні харчові продукти
NDK, National Palace of Culture
Sofia 
Bulgaria
www.viaexpo.com

SPIELWARENMESSE (раз на рік)
Іграшки
Exhibition Centre Nuremberg
Nürnberg
Germany
www.nuernbergmesse.de 
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Група 96.  
РІЗНІ ГОТОВІ ВИРОБИ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

96.01
Кiстка слонова оброблена, кiстка, панцир черепаховий, ріг, роги оленів, корали, перламутр та iншi 
матерiали тваринного походження для рiзьблення та вироби з цих матерiалiв (включаючи вироби, що 
виготовлені формуванням)

96.02

Матерiали оброблені рослинного або мiнерального походження для рiзьблення та вироби з них; вироби 
формовані або різанi з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст 
та iнші формовані або різані вироби, в іншому місці не зазначені; оброблений нестверділий желатин 
(крiм желатину товарної позицiї 3503) i вироби з нестверділого желатину

96.03

Мiтли та щiтки (включаючи щітки, що є частинами механізмів, приладів або транспортних засобiв), щiтки 
ручнi механiчнi без двигуна для прибирання підлоги, швабри та вiнички з пiр'я для змахування пилу; 
вузли та пучки готові для виготовлення мітел або щiток; подушечки та валики для фарбування; шкребки з 
гумовою пластинкою (крім гумових валиків)

96.04 Сита i решета ручнi

96.05 Набори дорожнi, що використовуються для особистої гігієни, шиття або чищення взуття чи одягу

96.06 Ґудзики, кнопки та застібки, форми для ґудзикiв та iншi частини цих виробів; заготовки для ґудзикiв

96.07 Застiбки-блискавки та їх частини:

96.08

Ручки кульковi; ручки i маркери з наконечником з повстi та iншого пористого матерiалу; авторучки чор-
нильні, стилографи та iншi авторучки; пера копiювальнi; олiвцi механiчнi; тримачi для пір‘я, тримачі для 
ручок, тримачі для олівців та подібні тримачі; частини цих виробів (включаючи ковпачки та затискачі), 
крiм виробiв товарної позицiї 9609

96.09 Олiвцi простi (крiм олiвцiв товарної позицiї 9608), олiвцi кольоровi, пастелі, грифелi для олiвцiв чи олiвцi 
вугiльні, крейда для писання чи малювання та для кравцiв

96.10 Дошки грифельнi для писання чи малювання, у рамках або без рамок

96.11
Штемпелі для датування, опечатування або нумерації та подібні пристрої (включаючи пристрої для дру-
кування або тиснення етикеток), призначенi для ручної роботи; компостери ручнi, верстатки ручнi для 
складання та комплекти ручнi друкарські, до яких належать такі верстатки

96.12
Стрiчки для друкарських машинок або подібні стрiчки, просоченi чорнилом або обробленi iншим спо-
собом, призначенi для одержання вiдбиткiв, на бобiнах чи касетах або без них; подушечки штемпельнi, 
просоченi або не просоченi чорнилом, в коробках або без коробок

96.13 Запальнички сигаретні та інші запальнички, включаючи механiчнi або електричнi, та їх частини, крiм кре-
менів та гнотiв

96.14 Люльки для куріння (включаючи чашечки люльок), мундштуки для сигар і сигарет та їх частини

96.15 Гребiнцi, шпильки для волосся та подібні вироби; затискачi для завивання, бiгудi, папільйотки та подібні 
вироби, крiм виробів товарної позицiї 8516, та їх частини:

96.16 Аерозолі ароматичні та подібні гігієнічні розпилювачі, їх насадки та головки; пушки і подушечки для пу-
дрення або накладення косметичних чи туалетних препаратів

96.17 Термоси та iншi вакуумнi ємкостi у складеному виглядi, а також їх частини (за винятком скляних колб)

96.18 Манекени для кравців та подібні вироби; манекени-автомати та інші рухомi предмети для оформлення 
вiтрин

96.19 Гiгiєнiчнi прокладки (пiдкладки) i тампони, дитячi пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi вироби, з будь-якого 
матерiалу



1698 МАКРОПЕДІЯ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС різних готових виробів за період 2012-2014 років склав 
€15,5 млн, зростаючи в середньому на 443% на рік.  Для ЄС це становило 0,46% від середньоарифметичного об-
сягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 96 за згаданий період, що склало €3 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 96 (€ млн)

Частка Групи 96 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 96 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 96 (%)

9619  ГIГIЄНIЧНI ПРОКЛАДКИ (ПIДКЛАДКИ) I ТАМПОНИ, ДИТЯЧI ПЕЛЮШКИ I ПIДГУЗКИ ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ, З БУДЬ-
ЯКОГО МАТЕРIАЛУ

9602  МАТЕРIАЛИ ОБРОБЛЕНІ РОСЛИННОГО АБО МIНЕРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ РIЗЬБЛЕННЯ ТА ВИРОБИ З НИХ; 
ВИРОБИ ФОРМОВАНІ АБО РІЗАНI З ВОСКУ, СТЕАРИНУ, НАТУРАЛЬНИХ СМОЛ АБО НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКУ АБО 
МОДЕЛЬНИХ ПАСТ ТА IНШІ ФОРМОВАНІ АБО РІЗАНІ ВИРОБИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ; ОБРОБЛЕНИЙ НЕ-
СТВЕРДІЛИЙ ЖЕЛАТИН (КРIМ ЖЕЛАТИНУ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 3503) I ВИРОБИ З НЕСТВЕРДІЛОГО ЖЕЛАТИНУ

9603  МIТЛИ ТА ЩIТКИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЩІТКИ, ЩО Є ЧАСТИНАМИ МЕХАНІЗМІВ, ПРИЛАДІВ АБО ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ), 
ЩIТКИ РУЧНI МЕХАНIЧНI БЕЗ ДВИГУНА ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ПІДЛОГИ, ШВАБРИ ТА ВIНИЧКИ З ПIР'Я ДЛЯ ЗМАХУВАН-
НЯ ПИЛУ; ВУЗЛИ ТА ПУЧКИ ГОТОВІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МІТЕЛ АБО ЩIТОК; ПОДУШЕЧКИ ТА ВАЛИКИ ДЛЯ ФАРБУ-
ВАННЯ; ШКРЕБКИ З ГУМОВОЮ ПЛАСТИНКОЮ (КРІМ ГУМОВИХ ВАЛИКІВ)

9607  ЗАСТIБКИ-БЛИСКАВКИ ТА ЇХ ЧАСТИНИ
9606  ҐУДЗИКИ, КНОПКИ ТА ЗАСТІБКИ, ФОРМИ ДЛЯ ҐУДЗИКIВ ТА IНШI ЧАСТИНИ ЦИХ ВИРОБІВ; ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ҐУДЗИКIВ
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Ukraine’s current trade with EU 
Ukraine’s average exports to the EU of miscellaneous manufactured articles between 2012 and 2014 amounted to 
€15,5mn, growing by an average of  443% per annum over the period. This represents 0,46% of the EU’s €3bn 
average worldwide imports of these products over this period. 
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1699Група 96. РІЗНІ ГОТОВІ ВИРОБИ 

TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 44 види продукції Групи 96  (на рівні 6 знаків), що склало  99,5% 
загального експорту продукції даної Групи. 

Код 
виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг екс-
порту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

961900 Гiгiєнiчнi прокладки (пiдкладки) i тампони, дитячi пелюшки i 
пiдгузки та аналогiчнi вироби, з будь-якого матерiалу

14 779 687 95,3%

960200 Матерiали оброблені рослинного або мiнерального похо-
дження для рiзьблення та вироби з них; вироби формовані 
або різанi з воску, стеарину, натуральних смол або нату-
рального каучуку або модельних паст та iнші формовані або 
різані вироби, в іншому місці не зазначені; оброблений не-
стверділий желатин (крiм желатину товарної позицiї 3503) i 
вироби з нестверділого желатину

455 289 2,9%

960390 Мiтли та щiтки (включаючи щітки, що є частинами меха-
нізмів, приладів або транспортних засобiв), щiтки ручнi 
механiчнi без двигуна для прибирання підлоги, швабри та 
вiнички з пiр'я для змахування пилу; вузли та пучки готові 
для виготовлення мітел або щiток; подушечки та валики для 
фарбування; шкребки з гумовою пластинкою (крім гумових 
валиків), інші

34 733 0,2%

960310 Мiтли та щітки з гілок чи iнших рослинних матерiалiв, 
зв'язаних у жмути, з рукоятками чи без рукояток

32 374 0,2%

960719 Застiбки-блискавки та їх частини, інші 30 178 0,2%
960610 Кнопки, застібки та їх частини 29 805 0,2%
960720 Застiбки-блискавки та їх частини 27 046 0,2%
961400 Люльки для куріння (включаючи чашечки люльок), мундшту-

ки для сигар і сигарет та їх частини
14 927 0,1%

961800 Манекени для кравців та подібні вироби; манекени-автомати 
та інші рухомi предмети для оформлення вiтрин

13 630 0,1%

961610 Аерозолі ароматичні та подібні гігієнічні розпилювачі, їх на-
садки та головки

13 325 0,1%



1700 МАКРОПЕДІЯ

ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 96 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова 
ставка 
увізного 
мита

Перехід-
ний період 
(років)

Ставка піс-
ля набуття 
чинності 
Угодою

960200 Матерiали оброблені рослинного або мiнерального походження 
для рiзьблення та вироби з них; вироби формовані або різанi з 
воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або 
модельних паст та iнші формовані або різані вироби, в іншому 
місці не зазначені; оброблений нестверділий желатин (крiм жела-
тину товарної позицiї 3503) i вироби з нестверділого желатину

2,2% 0 0%

960310 Мiтли та щітки з гілок чи iнших рослинних матерiалiв, зв'язаних у 
жмути, з рукоятками чи без рукояток 

3,7% 0 0%

960390 Мiтли та щiтки (включаючи щітки, що є частинами механізмів, приладів або транспортних засобiв), щiтки 
ручнi механiчнi без двигуна для прибирання підлоги, швабри та вiнички з пiр'я для змахування пилу; вузли 
та пучки готові для виготовлення мітел або щiток; подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумо-
вою пластинкою (крім гумових валиків), інші 

9603 90 10 -- Щiтки ручнi, механiчнi без двигунiв для прибирання підлоги 2,7% 0 0%
9603 90 91 --- Щiтки для прибирання доріг; щітки та мітли для прибирання у 

домашньому господарствi, у тому числi щiтки для чищення одягу 
або взуття; щiтки для догляду за тваринами

3,7% 0 0%

9603 90 99 --- Іншi 3,7% 0 0%
960610 Кнопки, застібки та їх частини 3,7% 0 0%
960719 Застiбки-блискавки та їх частини, інші 7,7% 0 0%
960720 Застiбки-блискавки та їх частини

9607 20 10 -- З недорогоцiнних металiв (у тому числi стрiчки із зубчиками з 
недорогоцiнних металiв)

6,7% 0 0%

9607 20 90 -- Іншi 7,7% 0 0%
961400 Люльки для куріння (включаючи чашечки люльок), мундштуки для сигар і сигарет та їх частини

9614 00 10 - Грубообробленi заготовки з дерева або корiння для виробни-
цтва трубок

Вільна 0 0%

9614 00 90 - Інші 2,7% 0 0%
961610  Аерозолі ароматичні та подібні гігієнічні розпилювачі, їх насадки та головки

9616 10 10 -- Аерозолі ароматичні та подібні гігієнічні розпилювачі 2,7% 0 0%
9616 10 90 -- Насадки та головки 2,7% 0 0%

961800 Манекени для кравців та подібні вироби; манекени-автомати та 
інші рухомi предмети для оформлення вiтрин

1,7% 0 0%

961900 Гiгiєнiчнi прокладки (пiдкладки) i тампони, дитячi пелюшки i 
пiдгузки та аналогiчнi вироби, з будь-якого матерiалу

Вільна 0 0%



1701Група 96. РІЗНІ ГОТОВІ ВИРОБИ 

Тарифні квоти та інші обмеження  
   

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Є винятки, які передбачають певні правила для експортних видів продукції Групи 96. 

Код виду про-
дукції

Опис Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для 
матеріалів іншого походження, які набувають статусу 
товарів, що походять з певної країни 

Окремі товарні 
коди позиціїй 
9601 і 9602 

Вироби з матеріалів тваринного, рос-
линного або мінерального походження 
для різьблення 

Виробництво з «оброблених» матеріалів для різьблення того 
ж заголовка, що й сам товар 

Окремі товарні 
коди позиції 
9603 

Мітли та щітки (крім віників і подібних 
виробів і пензлів із куничого або біля-
чого волосся), щітки ручні механічні 
без двигуна для прибирання підлоги, 
подушечки та валики для фарбування; 
шкребки з гумовою пластинкою та шва-
бри 

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 
% ціни товару від виробника 

9606  Ґудзики, кнопки та застібки, форми для 
ґудзиків та інші частини цих виробів; за-
готівки для ґудзиків

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного 
товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товару 
від виробника

Окремі товарні 
коди позиції 
9614 

Люльки для куріння і чашечки люльок Виробництво з блоків приблизно відповідної форми 



1702 МАКРОПЕДІЯ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 96 : Різні готові ви-
роби, при експорті в Європейський Союз.93

1. Маркування текстильних виробів

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та шкіряній продукції

3. CІTES - Захист загрожених видів

4. Загальна безпечність продукції

1. Маркування текстильних виробів
Текстильні вироби можна розміщувати на ринку ЄС тільки за умови, що вони позначені, марковані або супро-
воджуються комерційними документами відповідно до постанови: Regulatіon (EU) No 1007/2011 of the European 
Parlіament and of the Councіl (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007). Головна мета постанови – забезпечити, 
що споживачі, купуючи текстильні вироби, отримували точну інформацію про склад волокон, з яких вони ви-
готовлені.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції мусить  
забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити 
в оману.
Етикетка чи позначка має бути тривалою, легко читабельною, помітною, доступною і, у випадку етикетки, надійно при-
кріпленою. Крім того, інформація на ній повинна подаватися офіційною мовою чи мовами держави-члена, де товар 
запропоновано споживачу, якщо інше не передбачено відповідною державою-членом.
Інформація на етикетках не повинна містити скорочень, крім кодів механізованої обробки або, якщо абервіатура ви-
значена в міжнародних стандартах.
Для текстильних виробів, перелічених у Додатку V, маркування з позначенням назви волокон і складу не обов’язково.
Специфічні вимоги

a. Тільки текстильні вироби, що складаються винятково з одного виду волокон, можна позначати як “100 %”, “чис-
тий” або “весь”.

b. Текстильні вироби зі змішаних волокон слід позначати або маркувати з зазначенням назви і вагових відсотків 
всіх складових волокон в порядку зменшення. Волокна не згадані в Додатку І, або якщо їх менше 5% від загаль-
ної маси, можуть бути позначені як «інші волокна», безпосередньо перед або після позначення їхньої загальної 
вагової частки.

c. Текстильні вироби з двох або більше текстильних компонентів різного складу волокон повинні мати етикетки з 
позначенням складу волокон кожного з компонентів.

d. Декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не перевищує відповідно, 7% та 2% від 
ваги виробу, виключають з позначення складу волокон.

e. Присутність нетекстильних часток тваринного походження слід позначати в маркуванні як «Містить нетекстиль-
ні частки тваринного походження».

f. Для текстильних виробів, склад волокон яких важко визначити, можуть бути застосовані формулювання «зміша-
ні волокна» або «невизначений склад волокон».

g. Додаток ІV визначає спеціальні положення для маркування деяких текстильних виробів (корсетні вироби, ви-
шивка тощо).

Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів 
маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

У випадку текстильних виробів, перелічених у Додатку VІ до постанови, етикетку можна замінити внутрішнім яр-
ликом, якщо в них однаковий тип і склад волокон.

Вироби, які продаються на метри, слід маркувати тільки на відрізах чи рулонах, призначених до продажу. 

93  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

fіbre names and related labellіng and markіng of the fіbre composіtіon of textіle products and repealіng Councіl 
Dіrectіve 73/44/EEC and Dіrectіves 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parlіament and of the Councіl 
(OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)

2. Обмеження використання деяких хімічних речовин у текстильній та 
шкіряній продукції
Ринкування в ЄС текстильних і шкіряних виробів, що місять деякі хімічні речовини, групи речовин або суміші за-
боронено чи суворо обмежено задля захисту здоров’я людей і довкілля, відповідно до положень Додатку XVІІ 
до постанови – Regulatіon (EC) No 1907/2006 of the European Parlіament and of the Councіl (REACH Regulatіon) (OJ 
L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Головні хімічні речовини, групи речовин і суміші, заборонені в текстильних і шкіряних виробах, це:

-
клепки, блискавки та металеві значки, коли вони використовуються в одязі.

-
них виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою або порожниною рота.

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозво-
лу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Єв-
ропейського Союзу.

Законодавство

the Regіstratіon, Evaluatіon, Authorіsatіon and Restrіctіon of Chemіcals (REACH), establіshіng a European 
Chemіcals Agency, amendіng Dіrectіve 1999/45/EC and repealіng Councіl Regulatіon (EEC) No 793/93 and 
Commіssіon Regulatіon (EC) No 1488/94 as well as Councіl Dіrectіve 76/769/EEC and Commіssіon Dіrectіves 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L-396 30/12/2006)(CELEX 32006R1907).

 3. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:
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Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

4. Загальна безпечність продукції
Товари на ринку ЄС, призначені для споживачів, або такі, що споживачі їх ймовірно використовуватимуть, у тому 
числі, всі продукти, які забезпечують обслуговування, за винятком вживаних товарів, які мають антикварну цін-
ність або потребують ремонту, повинні відповідати положенням, викладеним у Директиві: Dіrectіve 2001/95/EC 
of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095). Директива спрямована на 
захист здоров’я і безпеку споживачів.
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ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Директива про загальну безпечність продукції встановлює регуляторну схему для визначення відповідності до ви-
моги загальної безпечності, в якій передбачено створення європейських стандартів, щоб визначити належні специ-
фікації безпечності. 
Зобов’язання щодо виробників застосовні до всіх фахівців в ланцюжку постачання, котрі можуть вплинути на харак-
теристики безпечності продукції. Зокрема, вони зобов’язані моніторити безпечність продукції та надавати документи, 
які дозволяють простежити продукцію.
Директива також впроваджує систему оперативного обміну інформацією (систему RAPEX) між органами влади дер-
жав-членів та Європейською Комісією щодо заходів для запобігання, обмеження або встановлення спеціальних умов 
ринкування чи використання товарів, що створюють серйозні ризики.

Інші джерела інформації

-
нерального директорату з охорони здоров’я і захисту прав споживачів на сайті: http://ec.europa.eu/
consumers/safety/prod_legіs/іndex_ en.htm#gpsd

продукції можна знайти на сайті Генерального директорату з внутрішнього ринку, промисловості, під-
приємництва та малих і середніх підприємств на сайті: http://ec.europa.eu/growth/sіngle-market/european-
standards/harmonіsed-standards/general-product-safety/іndex_en.htm

-
ми-членами, і список контактних пунктів можна знайти на сайті Генерального директорату з охорони 
здоров’я та захисту споживачів: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/іndex_en.htm

підприємств містить інформацію про нагляд стосовно ринкування продукції: http://ec.europa.eu/growth/
index_en.htm

PROSAFE – неприбуткова професійна організація, яку створили чиновники з ринкового нагляду з різних 
країн Європи, та підтримує Європейська Комісія: http://www.prosafe.org/
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

European Insulation Manufacturers Association 
(EURIMA)
Європейська Асоціація виробників ізоляції
Avenue Louise 375, Box 4,
B-1050 Brussels
Belgium
+32.(0)2.626.20.90
 +32.(0)2.626.20.99
www.eurima.org

European Brushware Federation (FEIBP)
Європейська Федерація щіток для посуду
P.O. Box 90154
5000 LG Tilburg
Netherlands
+ 31 13 5944 678
+ 31 13 5944 749
www.eurobrush.com

European Personal Care Association (Cosmetics 
Europe)
Європейська Асоціація особистої гігієни
Avenue Herrmann Debroux 40 
B-1160 Auderghem
Brussels
Belgium
+32 2 227 66 10
+32 2 227 66 27
www.cosmeticseurope.eu

European Visual Marketing Merchandising 
Association (VMM)
Європейська Асоціація маркетингу візуального 
мерчендайзинга
Wilhelmstrasse 23
73433 Aalen
Germany 
+49 (0) 73 61 / 91 13 - 19
www.vmm.eu

International Association Serving The Nonwovens 
and Related Industries (EDANA)
Міжнародна Асоціація обслуговуючих нетканих 
матеріалів та суміжних галузей
Avenue Herrmann Debroux 
46-B-1160 Brussels, 
Belgium 
+32 2 734 93 10
www.edana.org
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

ARTS MENAGERS  (раз на рік)
Побутова техніка
Charleroi Expo
Charleroi 
Belgium
www.artsmenagers.be

ASIA-PACIFIC SOURCING (раз на 2 роки)
Товари для будинку й саду
Exhibition Centre Cologne
Cologne 
Germany
www.asia-pacificsourcing.com

BABY LAND (раз на рік)
Товари для догляду за дітьми,  одяг, іграшки, 
канцелярські товари, шкільне приладдя
Lithuanian Exhibition Centre (Litexpo)
Vilnius 
Lithuania
www.litexpo.lt

BABYCOOL PARIS (раз на рік)
Дитячі товари та послуги
Parc Floral de Paris
Paris 
France
www.babycoolparis.com

EXPOCECOFERSA (раз на 2 роки)
Промислове обладнання
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid 
Spain
www.ifema.es

FOR BABIES (раз на рік)
Дитячі товари та послуги
PVA Letnany - Prague Exhibition Centre Letnany
Prague 
Czech Republic
www.for-babies.cz

FURNITURE AND LIVING (раз на рік)
Меблі та побутові аксесуари
Agrokomplex Nitra
Nitra
Slovakia
www.agrokomplex.sk

HOMI MILANO (2 рази на рік)
Меблі та побутові аксесуари
Fiera Milano, Rho
Milan 
Italy
www.homimilano.com

I LOVE YOU BABY (раз на рік)
Дитячі товари та послуги
Institución Ferial Alicantina
Alicante 
Spain
www.iloveyoubaby.feria-alicante.com

IRISH HARDWARE/DIY/HOME & GARDEN SHOW
(раз на 2 роки)
Побутові аксесуари
Citywest Conference & Golf Resort
Dublin 
Ireland
www.irishhardwarefair.com

MUSIKMESSE (раз на рік)
Музичні інструменти
Exhibition Centre Frankfurt
Frankfurt 
Germany
www.musik.messefrankfurt.com

SANITÄR HEIZUNG KLIMA (раз на рік)
Сантехнічне, опалювальне обладнання та 
кондиціонери
Messe Essen
Essen 
Germany
www.shkessen.de

SENIOR   (2 рази на рік)
Подорожі і туризм, будинок та домашнє 
господарство, здоров'я та хобі, а також права і 
послуги
Svenska Mässan - Swedish Exhibition & Congress 
Centre
Gothenburg 
Sweden
www.seniormassan.se





Розділ XXI:  
ТВОРИ МИСТЕЦТВА, ПРЕДМЕТИ 
КОЛЕКЦІОНУВАННЯ ТА АНТИКВАРІАТ

97 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат
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Група 97.  
ТВОРИ МИСТЕЦТВА, ПРЕДМЕТИ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ ТА 
АНТИКВАРІАТ

ОХОПЛЕННЯ ГРУПИ 

97.01
Картини, малюнки та пастелі, повнiстю виконанi вручну, за винятком малюнкiв товарної позицiї 4906 та 
інших готових виробiв, розмальованих або декорованих вручну; колажi та аналогiчнi декоративні зобра-
ження

97.02 Оригiнали гравюр, естампiв та лiтографiй

97.03 Оригiнали скульптур і статуеток з будь-якого матерiалу

97.04 
Марки поштовi або гербові марки, знаки поштової оплати гашенi, у тому числi першого дня гашення, по-
штовий папір (гербовий папiр) та подібні предмети, використанi або не використанi, за винятком товарів 
товарної позиції 4907

97.05 Колекцiї та предмети колекцiонування із зоологiї, ботанiки, мiнералогiї, анатомiї, iсторії, археологiї, 
палеонтологiї, етнографiї чи нумiзматики

97.06 Предмети антикварiату вiком понад 100 рокiв
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Середньоарифметичний обсяг експорту з України до ЄС творів мистецтва, предметів колекціонування та анти-
кваріату за період 2012-2014 років склав €3,2 млн, зростаючи в середньому на 239% на рік.  Для ЄС це станови-
ло 0,1% від середньоарифметичного обсягу імпорту (з усього світу) продукції Групи 97 за згаданий період, що 
склало €3,4 млрд.      

Експорт з України до ЄС
Група 97 (€ млн)

Частка Групи 97 в експорті 
з України до ЄС (%)

Основні статті експорту з України до 
ЄС Група 97 (%)

Основні напрямки експорту з 
України  до ЄС Група 97 (%)

9701  КАРТИНИ, МАЛЮНКИ ТА ПАСТЕЛІ, ПОВНIСТЮ ВИКОНАНI ВРУЧНУ, ЗА ВИНЯТКОМ МАЛЮНКIВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦIЇ 
4906 ТА ІНШИХ ГОТОВИХ ВИРОБIВ, РОЗМАЛЬОВАНИХ АБО ДЕКОРОВАНИХ ВРУЧНУ; КОЛАЖI ТА АНАЛОГIЧНI ДЕ-
КОРАТИВНІ ЗОБРАЖЕННЯ

9703  ОРИГIНАЛИ СКУЛЬПТУР І СТАТУЕТОК З БУДЬ-ЯКОГО МАТЕРIАЛУ
9702  ОРИГIНАЛИ ГРАВЮР, ЕСТАМПIВ ТА ЛIТОГРАФIЙ
9705  КОЛЕКЦIЇ ТА ПРЕДМЕТИ КОЛЕКЦIОНУВАННЯ ІЗ ЗООЛОГIЇ, БОТАНIКИ, МIНЕРАЛОГIЇ, АНАТОМIЇ, IСТОРІЇ, АРХЕОЛОГIЇ, 

ПАЛЕОНТОЛОГIЇ, ЕТНОГРАФIЇ ЧИ НУМIЗМАТИКИ
9704  МАРКИ ПОШТОВI АБО ГЕРБОВІ МАРКИ, ЗНАКИ ПОШТОВОЇ ОПЛАТИ ГАШЕНI, У ТОМУ ЧИСЛI ПЕРШОГО ДНЯ ГАШЕН-

НЯ, ПОШТОВИЙ ПАПІР (ГЕРБОВИЙ ПАПIР) ТА ПОДІБНІ ПРЕДМЕТИ, ВИКОРИСТАНI АБО НЕ ВИКОРИСТАНI, ЗА ВИ-
НЯТКОМ ТОВАРІВ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦІЇ 4907
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CHAPTER 97: WORKS OF ART, COLLECTORS  PIECES AND  
ANTIQUES 

Ukraine’s current trade with EU 

Ukraine’s average exports to the EU of works of art, collectorsʹ pieces and  antiques between 2012 and 2014 
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TOП -10 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЯКІ ЕКСПОРТУВАЛИСЯ З УКРАЇНИ 
ДО ЄС

У 2012-2014 роках Україна експортувала до ЄС 7 видів продукції Групи 97  (на рівні 6 знаків), що склало  100% за-
гального експорту продукції даної Групи. 

Код виду 
продук-
ції

Опис Середньоарифме-
тичний обсяг експор-
ту (€)

% від загального обся-
гу експорту Групи

970110 Картини, малюнки та пастелі 2 514 789 78,3%

970300 Оригiнали скульптур і статуеток з будь-якого матерiалу 377 160 11,7%
970200 Оригiнали гравюр, естампiв та лiтографiй 128 736 4,0%
970500 Колекцiї та предмети колекцiонування із зоологiї, ботанiки, 

мiнералогiї, анатомiї, iсторії, археологiї, палеонтологiї, 
етнографiї чи нумiзматики

72 243 2,2%

970400 Марки поштовi або гербові марки, знаки поштової оплати 
гашенi, у тому числi першого дня гашення, поштовий папір 
(гербовий папiр) та подібні предмети, використанi або не 
використанi, за винятком товарів товарної позиції 4907

58 511 1,8%

970190 Картини, малюнки та пастелі, повнiстю виконанi вручну, за 
винятком малюнкiв товарної позицiї 4906 та інших готових 
виробiв, розмальованих або декорованих вручну; колажi 
та аналогiчнi декоративні зображення, інші

40 831 1,3%

970600 Предмети антикварiату вiком понад 100 рокiв 19 564 0,6%
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ТАРИФИ, КВОТИ ТА ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ 

Тарифи , що застосовуються в Європейському Союзі  
В наступній таблиці представлені імпортні тарифи ЄС для топ-10 видів продукції Групи 97 (на рівні 8 знаків), які 
експортувалися з України,  а саме: базова ставка увізного мита  (діючий тариф при імпорті з третіх країн до ЄС), 
перехідний період (кількість років протягом яких ставка увізного мита ЄС має бути знижена до  нуля відсотків 
після набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), та ставка з моменту набуття чин-
ності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Інформація представлена в наступних таблицях доступна в он-лайн режимі  на порталах:  

http://exporthelp.europa.eu) 

 (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411956&cat_
id=223223535 ) (http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf) (http://www.
kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411782&cat_id=223223535 )

Код виду 
продукції

Опис Базова ставка увізного мита Перехідний 
період (ро-
ків)

Ставка після 
набуття чин-
ності Угодою

970110 Картини, малюнки та пастелі Вільна 0 0%
970190 Картини, малюнки та пастелі, повнiстю 

виконанi вручну, за винятком малюнкiв 
товарної позицiї 4906 та інших готових 
виробiв, розмальованих або декорова-
них вручну; колажi та аналогiчнi декора-
тивні зображення, інші

Вільна 0 0%

970200 Оригiнали гравюр, естампiв та лiтографiй Вільна 0 0%

970300 Оригiнали скульптур і статуеток з будь-
якого матерiалу

Вільна 0 0%

970400 Марки поштовi або гербові марки, зна-
ки поштової оплати гашенi, у тому числi 
першого дня гашення, поштовий папір 
(гербовий папiр) та подібні предмети, 
використанi або не використанi, за ви-
нятком товарів товарної позиції 4907

Вільна 0 0%

970500 Колекцiї та предмети колекцiонування із 
зоологiї, ботанiки, мiнералогiї, анатомiї, 
iсторії, археологiї, палеонтологiї, 
етнографiї чи нумiзматики

Вільна 0 0%

970600 Предмети антикварiату вiком понад 100 
рокiв

Вільна 0 0%

Тарифні квоти та інші обмеження  

Не застосовуються. 

Правила походження   
Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу то-
варів, що походять з певної країни.  

- Виробництво з матеріалів будь-якого заголовку, окрім матеріалів даного товару 

Без винятків. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах  Групи 97 : Твори мисте-
цтва, предмети колекціонування та антикваріат, при експорті в Європейський Союз.94

1. CІTES - Захист загрожених видів

2. Контроль за продуктами тваринного походження, не призначеними для людського споживання

1. CІTES – захист загрожених видів
Імпорт деяких загрожених видів тварин і рослин (або частин чи похідних від них) регулюється заходами Євро-
пейського Союзу (ЄС) щодо захисту дикої природи. Постанова ЄС щодо захисту дикої природи (Councіl Regulatіon 
(EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), ґрунтується на Конвенції про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CІTES), і включає систему подвійних пере-
вірок у формі контролю експорту та імпорту на рівні країни походження та на рівні ЄС. 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Заборонені будь-які комерційні трансакції зі зразками видів, зазначених у Додатку А до постанови.
Звільнення від цієї заборони може надаватися на індивідуальних засадах шляхом видачі адміністративним органом 
держави-члена, в якій знаходяться зразки, спеціального сертифікату, за умови, що зразки:

Європейська Комісія може вирішити обмежити імпортування деяких зразків або видів загалом або походженням 
з певної третьої країни. Такі рішення про призупинення періодично публікуються і стосуються імпортування до 
всіх держав-членів. Недавній перелік обмежень наведено в Додатку до постанови – Commіssіon Regulatіon (EU) No 
888/2014 (OJ L-243 15/08/ 2014) (CELEX 32014R0888).
Щодо імпорту охоплених видів адміністративні органи держав-членів перевіряють: 
Для всіх видів:

Для живих зразків:

Органи влади повинні перевірити, що зразки видів, перелічених в Додатку А до постанови Ради No 338/97 (Councіl 
Regulatіon (EC) No 338/97) імпортуються не для використання переважно з комерційними цілями.

Є деякі зразки видів, які повинні бути однозначно марковані для контролю міжнародної торгівлі (наприклад, крокоди-
ляча шкіра та ікра), щоб запобігати шахрайству, скоротити нелегальну торгівлю чи для інших цілей.

У кожній державі ЄС цією системою управляють:

Постанова визначає різні вимоги та процедури для кожної групи видів, перелічених у Додатках A, B, C та D.

Пункти, визначені державами-членами для ввезення в ЄС загрожених диких видів, перелічені в Offіcіal Journal 
C-72 of 18/03/2008 (OJ C-72 18/03/2008).

94  Це приблизний перелік нормативних вимог щодо топ-10  експортних видів продукції Групи
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Законодавство

regulatіng trade thereіn (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)

іmplementatіon of Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng 
trade thereіn (OJ L-166 19/06/2006) (CELEX 32006R0865)

the Unіon of specіmens of certaіn specіes of wіld fauna and flora (OJ L-243 15/08/2014) (CELEX 32014R0888)

permіts, certіfіcates and other documents provіded for іn Councіl Regulatіon (EC) No 338/97 on the protectіon 
of specіes of wіld fauna and flora by regulatіng trade thereіn and amendіng Commіssіon Regulatіon (EC) No 8 
65/2006 (OJ L-242 07/09/2012) (CELEX 32012R0792)

2. Контроль за продуктами тваринного походження, не призначеними для 
людського споживання
Імпорт в ЄС продуктів тваринного походження, не призначених для людського споживання, підлягає загаль-
ним вимогам щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаним гарантувати високий рівень здоров’я і без-
пеки вздовж харчового і кормового ланцюгів і запобігти поширенню інфекційних хвороб, небезпечних для лю-
дей чи худоби.

ГОЛОВНІ ВИМОГИ

Обов’язкові вимоги, застосовні до цих продуктів, такі:

Отож ці продукти можна імпортувати до ЄС тільки, якщо вони походять зі схваленого підприємства третьої кра-
їни, включеної до дозвільного списку щодо відповідної продукції, супроводжуються належними ветеринарни-
ми сертифікатами і успішно пройшли обов’язковий контроль на посту прикордонної інспекції відповідної дер-
жави-члена. 

Втім, органи влади ЄС можуть призупинити імпорт з частини або цілої третьої країни, або запровадити тимча-
сові захисні заходи, коли тварини можуть становити ризик для здоров’я людей чи тварин, як у випадку спала-
хів небезпечних захворювань. 

Законодавство

health rules as regards anіmal by-products and derіved products not іntended for human consumptіon and 
repealіng Regulatіon (EC) No 1774/2002 (OJ L-300 14/11/2009) (CELEX 32009R1069)

of the European Parlіament and of the Councіl layіng down health rules as regards anіmal by-products and 
derіved products not іntended for human consumptіon and іmplementіng Councіl Dіrectіve 97/78/EC as 
regards certaіn samples and іtems exempt from veterіnary checks at the border under that Dіrectіve (OJ L-54 
26/02/2011) (CELEX 32011R0142)

regards organіc fertіlіsers and soіl іmprovers  other  than  manure  and  amendіng  that  Regulatіon (OJ L-29 
02/02/2006) (CELEX 32006R0181)

Regulatіon (EC) No 1774/2002 of the European Parlіament and of the Councіl as regards іmport from certaіn 
thіrd countrіes of photographіc gelatіne (OJ L-151 30/04/2004) (CELEX 32004D0407)
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of the European Parlіament and of the Councіl as regards the іmportatіon and transіt of certaіn іntermedіate 
products derіved from Category 3 materіal іntended for technіcal uses іn medіcal devіces, іn vіtro dіagnostіcs 
and laboratory reagents and amendіng that Regulatіon (OJ L-379 28/12/2006) (CELEX 32006R2007)

general prіncіples and requіrements of food law, establіshіng the European Food Safety Authorіty and layіng 
down procedures іn matters of food safety (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178)

requіrements for feed hygіene (OJ L-35 08/02/2005) (CELEX 32005R0183)

accordance wіth Regulatіon (EC) No 183/2005 of the European Parlіament and of the Councіl for feed busіness 
establіshments manufacturіng or placіng on the market feed addіtіves of the category coccіdіostats and 
hіstomonostats (OJ L-43 15/02/2007) (CELEX 32007R0141)

for the offіcіal control of feed (OJ L-54 26/02/2009) (CELEX 32009R0152)

between feed materіals, feed addіtіves, bіocіdal products and veterіnary medіcіnal products (OJ L-11 
15/01/2011)

іn anіmal feed (OJ L-140 30/05/2002) (CELEX 32002L0032)

the market and use of feed, amendіng European Parlіament and Councіl Regulatіon (EC) No 1831/2003 and 
repealіng Councіl Dіrectіve 79/373/EEC, Commіssіon Dіrectіve 80/511/EEC, Councіl Dіrectіves 82/471/EEC, 
83/228/ EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commіssіon Decіsіon 2004/217/EC (OJ L-229 01/09/2009) 
(CELEX 32009R0767)

іntended for pet anіmals and labelled іn accordance wіth Dіrectіve 79/373/EEC may be placed on the market 
untіl 31 August 2011. After that date, іt may remaіn on the market untіl stocks are exhausted.

17/06/2011) (CELEX 32011R0575)

on the market and use of medіcated feedіngstuffs іn the Communіty (OJ L-92 07/04/1990) (CELEX 31990L0167)

for partіcular nutrіtіonal purposes (OJ L-62 06/03/2008) (CELEX 32008L0038)

for the purposes of labellіng compound feedіngstuffs for pet anіmals (OJ L-213 21/07/1982) (CELEX 31982L0475)

Спеціальні правила ринкування кормів та використання деяких продуктів як добавок у годуванні тварин

for use іn anіmal nutrіtіon (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1831)

of certaіn feed addіtіves belongіng to the group of flavourіng and appetіsіng substances (OJ L-80 21/03/2013) 
(CELEX 32013R0230)

genetіcally modіfіed food and feed (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829)

the traceabіlіty and labellіng of genetіcally modіfіed organіsms and the traceabіlіty of food and feed products 
produced from genetіcally modіfіed organіsms and amendіng Dіrectіve 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) 
(CELEX 32003R1830)

of genetіcally modіfіed food and feed іn accordance wіth Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European 
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Parlіament and of the Councіl and amendіng Commіssіon Regulatіons (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/20 
06 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 32013R0503)

for the offіcіal control of feed as regards presence of genetіcally modіfіed materіal for whіch an authorіsatіon 
procedure іs pendіng or the authorіsatіon of whіch has expіred (OJ L-166 25/06/2011) (CELEX 32011R0619)
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ОСНОВНІ  ГАЛУЗЕВІ АСОЦІАЦІЇ

Federation of European Art Galleries Association
Федерація Європейської Асоціації Арт-галерей
Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-72, B-2000 Antwerpen
Belgium
+32.32 34 92 93
www.europeangalleries.org

Federation of European Philatelic Associations  
(FEPA)
Федерації Європейських філателістичних Асоціацій
c/o Jose Ramon Moreno, 
Tabladilla 2, ES-41013 Sevilla, 
Spain
www.fepanews.com

International Association of Art (IAA)
Міжнародна Асоціація мистецтва
Dostojevskeho rad 2,
811 09 Bratislava, 
Slovak Republic
+421 2 529 62 402
www.iaa-europe.eu
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 

AFFORDABLE ART FAIR – AMSTERDAM (раз на рік)
Сучасне мистецтво
Kromhouthal
Amsterdam
Netherlands
www.kromhouthal.com

AFFORDABLE ART FAIR – STOCKHOLM (раз на 2 
роки)
Сучасне мистецтво
Magasin 9, Stockholm
Stockholm
Sweden
www.magasin9.se

AFFORDABLE ART FAIR – HAMBURG (раз на рік)
Сучасне мистецтво
Hamburg Messe und Congress
Hamburg
Germany
www.hamburg-messe.de

ALMONEDA (раз на рік)
Антикваріат та художні галереї
Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I
Madrid
Spain
www.ifema.es

ANTIQUES & ART FAIR LUXEMBOURG (раз на рік)
Антикваріат 
Luxembourg Fair Ground
Luxembourg
www.luxexpo.lu

ANTIQUITES & GALERIE D'ART (раз на рік)
Антикваріат та художні галереї
Parc des Expositions de Troyes - Le Cube
Troyes
France
www.troyes-expo.com

ART (раз на рік)
Антикваріат та художні галереї
Bratislava Exhibition Ground
Bratislava 
Slovakia
www.incheba.sk

ART ATHINA (раз на рік)
Сучасне мистецтво
Faliro Pavilion - Tae Kwon Do Hall
Palaio Faliro
Greece
www.art-athina.gr

ART ROTTERDAM  (раз на рік)
Сучасне Мистецтво
Van Nelle Fabriek
Rotterdam
Netherlands
www.vannellefabriek.com

ART SHOPPING (2 рази на рік)
Сучасне мистецтво
Carrousel du Louvre
Paris 
France
www.viparis.com

ART VILNIUS (раз на рік)
Мистецтво
Lithuanian Exhibition Centre (Litexpo)
Vilnius
Lithuania
www.litexpo.lt

ARTS AND CRAFTS FAIR (2 рази на рік)
Мистецтво
Helsinki Fair Centre
Helsinki
Finland
www.messukeskus.com

ARTISSIMA (раз на рік)
Сучасне мистецтво
Lingotto Fiere
Torino
Italy
www.lingottofiere.it

ART3F LYON (раз на рік)
Сучасне мистецтво
Eurexpo
Cedex
France
www.eurexpo.com

BIENNALE INTERNAZIONALE DI ANTIQUARIATO DI 
ROMA (раз на 2 роки)
Антикваріат 
Palazzo Venezia
Roma
Italy
www.beniculturali.it
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EURANTICA (раз на рік)
Антикваріат та художні галереї
Brussels Exhibition Centre
Belgique
Bruxelles
www.brusselsexpo.be

GOTHA (раз на рік)
Антикваріат 
Fiere di Parma Fairgrounds
Parma
Italy
www.fiereparma.it

MIART (раз на рік)
Сучасне мистецтво
Fiera Milano City
Milano
Italy
www.fieramilano.it

NEWARK INTERNATIONAL ANTIQUES & 
COLLECTORS FAIR (4 times a year)
Антикваріат
Newark & Notts Showground
Newark
UK - United Kingdom
www.newarkshowground.com

SALON ANTIQUITÉS ET ARTS D’AUJOURD’HUI 
PARIS 8ÈME (раз на рік)
Антикваріат та художні галереї
Parc Monceau
Paris
France
www.parcmonceau.org

SWAB BARCELONA (раз на рік)
Мистецтво
Fira de Barcelona - Recinto Montjuïc
Barcelona
Spain
www.firabarcelona.com

SUMMA ART FAIR  (раз на рік)
Сучасне мистецтво
Matadero Madrid
Madrid
Spain
www.mataderomadrid.org

THE WINTER FINE ART & ANTIQUES FAIR OLYMPIA 
(раз на рік)
Мистецтво і антикваріат
Olympia Exhibition Centre
London
UK - United Kingdom
www.olympia.co.uk

WIKAM (2 рази на рік)
Мистецтво і антикваріат
Palais Ferstel
Vienna
Austria
www.palaisevents.at 
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ПРО АВТОРІВ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

Марк Хеллєр упродовж 25 років надає допомогу урядам, організаціям з під-
тримки бізнесу та окремим компаніям в налагодженні експорту до Європей-
ського Союзу. Виконував вивчення ринку і розробку маркетингової стратегії 
експорту для понад 100 компаній у понад 20 різних країнах в широкому га-
лузевому діапазоні, зокрема, для «Glaxo», «Inmarsat», «British Coal», «Trafalgar 
House Group»; був уповноваженим урядовим радником з експорту в рамках 
програми «Маркетингова ініціатива експорту» у Великій Британії. Закладав 
підвалини і розвивав експортний потенціал нових країн ЄС, зокрема литов-
ського Агентства з розвитку, польського Агентства сприяння бізнесу, босній-
ського Агентства з зовнішньої торгівлі та інвестицій, Агентства з розвитку Лат-
вії. Був провідним консультантом Європейської Комісії в глобальній програмі 
підтримки торгових ярмарків для країн, що розвиваються, в рамках якої віді-
брав і відвідав понад 30 торгових ярмарків упродовж 4 років. Також надавав 
консультації урядам з ведення переговорів про доступ на ринок ЄС, зокре-
ма, консультував уряду України в переговорах з ЄС про поглиблену та все-
бічну зону вільної торгівлі.

Валерій Пятницький, посол, радник прем’єр-міністра України. Очолював де-
легацію України на переговорах про вступ до СОТ, працював заступником мі-
ністра, торговим представником України, урядовим уповноваженим з питань 
європейської інтеграції, державним секретарем з питань європейської інте-
грації України. Був головним переговірником на переговорах про зони віль-
ної торгівлі між Україною та низкою країн. У цій ролі його найбільшим досяг-
ненням стали переговори про поглиблену і всебічну зону вільної торгівлі з 
ЄС, які він почав, протягом п’яти років проводив, як голова української деле-
гації, та успішно завершив. Працював над низкою ініціатив з доступу на ринок 
і лібералізації торгівлі, що сприяють розвитку торгівлі. Запровадив новий під-
хід в українській торговій політиці та реалізував його в новому поколінні угод 
про зону вільної торгівлі (ЗВТ). Під його орудою, як головного переговірника, 
були укладені угоди про ЗВТ з ЄАВТ (2010) і Чорногорією (2012). У 2010–2014 
рр. очолював делегацію на переговорах з Канадою, Туреччиною та Ізраїлем. 
Валерій Пятницький закінчив Національний університет ім. Тараса Шевченка, 
займався економічною кібернетикою. Кандидат економічних наук, професор 
Київського національного торговельно-економічного університету, де читає 
курс з міжнародної торгової політики. Національні та закордонні інституції та 
організації регулярно запрошують Валерія Пятницького представити торго-
ву політику та практику України.

Сергій Нерпій – досвідчений аналітик, менеджер і наставник у галузях міжна-
родної торгівлі, формування та координації політики, в реалізації та оціню-
ванні програм. Незрівнянний бізнес-фасилітатор і міжвідомчий експерт з по-
над двадцятирічним досвідом, чотирнадцять з яких – в Україні. Вирізняється 
глибоким розумінням українських інституцій та підприємницького середови-
ща. С. Нерпій, з його широкими знаннями українського законодавства, дер-
жавних структур, організацій громадянського суспільства та міжнародних 
програм допомоги здатний організувати міжсекторальну підтримку проек-
тів. Має понад 20-річний досвід у реалізації та управлінні проектами міжна-
родної допомоги (від ЄС, Міністерства міжнародного розвитку Сполученого 
Королівства, Світового банку, Організації Об’єднаних Націй та інших) малим і 
середнім підприємствам (МСП), допомоги в розвитку галузевої політики, оці-
нюванні потреб, розробці пропозицій щодо розвитку стратегій та програм, 
спрямованих на створення сприятливих умов для бізнесу та інфраструктури 
на підтримку МСП, розвитку підприємництва, підвищення конкурентоспро-
можності підприємств, де він мав нагоду спілкуватися з колегами, консультан-
тами, представниками донорських організацій, готувати звіти та дослідження.
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