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ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України
до Європейського Союзу
щодо проекту Закону «Про матеріали і предмети, що контактують з
харчовими продуктами» (реєстр. № 4568 від 04.01.2021 р., внесений
народними депутатами України М.Мезенцевою та ін.) 1
1.

Загальна характеристика законопроекту.

Законопроект розроблено з метою зниження ризиків негативного впливу на здоров’я
споживачів внаслідок використання матеріалів і предметів, що безпосередньо або
опосередковано контактують з харчовими продуктами та з метою імплементувати у
національне законодавство положень актів ЄС, а саме:
1)
Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 1935/2004 від 27 жовтня
2004 р. щодо матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами, яким
скасовуються Директиви 80/590/ЄЕС та 89/109/ЄЕС;
2)
Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 282/2008 від 17 березня
2008 р. щодо переробленої пластмаси та виробів, призначених для контакту з
харчовими продуктами;
3)
Регламенту Комісії (ЄС) 2023/2006 про належну виробничу практику
матеріалів та виробів, призначених для контакту з продуктами харчування;
4)
Регламенту Комісії (ЄС) 450/2009 від 29 травня 2009 р. щодо активних та
“інтелектуальних” матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими
продуктами.
2. Належність законопроекту за предметом правового регулювання до сфери дії
права Європейського Союзу та Ради Європи.
Правовідносини, що належать до сфери правового
законопроекту регулюються наступними актами acquis ЄС:

регулювання

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони від 27.06.2014 р.;
Комітет розглянув проект Закону на своєму засіданні 3 березня 2021 року (протокол № 64)
відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України.
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Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 1935/2004 від 27 жовтня
2004 р. щодо матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами, яким
скасовуються Директиви 80/590/ЄЕС та 89/109/ЄЕС;
Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 282/2008 від 17 березня 2008
р. щодо переробленої пластмаси та виробів, призначених для контакту з харчовими
продуктами;
Регламентом Комісії (ЄС) 2023/2006 про належну виробничу практику матеріалів
та виробів, призначених для контакту з продуктами харчування;
Регламентом Комісії (ЄС) 450/2009 від 29 травня 2009 р. щодо активних та
“інтелектуальних” матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими
продуктами.
3. Відповідність законопроекту праву ЄС та зобов’язанням України в рамках
Ради Європи.
Проект Закону спрямований на приведення у відповідність
законодавства України до законодавства Європейського Союзу та
впровадження у національне законодавство норм Регламенту Європейського
Парламенту та Ради (ЄС) 1935/2004 від 27 жовтня 2004 р. щодо матеріалів та
виробів, що контактують з харчовими продуктами, яким скасовуються Директиви
80/590/ЄЕС та 89/109/ЄЕС; Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС)
282/2008 від 17 березня 2008 р. щодо переробленої пластмаси та виробів,
призначених для контакту з харчовими продуктами; Регламенту Комісії (ЄС)
2023/2006 про належну виробничу практику матеріалів та виробів, призначених для
контакту з продуктами харчування; та Регламенту Комісії (ЄС) 450/2009 від 29
травня 2009 р. щодо активних та “інтелектуальних” матеріалів і предметів,
призначених для контакту з харчовими продуктами.
У проекті Закону частково враховані норми статті 2 (2) Регламенту
1935/2004 щодо визначення «оператора ринку матеріалів і предметів, що
контактують з харчовими продуктами (далі – оператор ринку)» – юридична або
фізична особа, яка здійснює виробництво, переробку та/або обіг матеріалів і
предметів, що контактують з харчовими продуктами; а також щодо визначення
«потужності» – споруди, будівлі, приміщення, обладнання та інші засоби,
включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовуються на будьякому етапі виробництва, переробки та/або обігу матеріалів і предметів, що
контактують з харчовими продуктами.
Частково враховані норми статті 2 Регламенту 282/2008 щодо визначення
«перетворювач» – фізична або юридична особа, відповідальна за забезпечення
виконання вимог цього Закону щодо перероблених пластикових матеріалів і
предметів на потужностях, що перебувають під її контролем; та визначення
«переробник» – фізична або юридична особа, відповідальна за забезпечення
виконання вимог цього Закону щодо процесу переробки пластику на потужностях,
що перебувають під її контролем.
Також у пункті 3 статті 12 проекту Закону, у якій зазначається, що «рішення
про державну реєстрацію об’єкта, або про відмову в його реєстрації приймає

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я, протягом 30 робочих днів після
отримання від заявника документів, передбачених частиною першою цієї статті»
частково враховані норми статті 11 Регламенту 1935/2004. У пункті 5 статті 15
проекту Закону, в якій йдеться, що «центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я,
приймає рішення про внесення змін до умов використання зареєстрованого об’єкту
або до інших вимог, передбачених рішенням про його державну реєстрацію, або про
скасування рішення про його державну реєстрацію з урахуванням експертного звіту
про безпечність такого об’єкту, який мість рекомендацію щодо прийняття
відповідного рішення.» частково враховані норми статті 12 Регламенту 1935/2004.
Всі інші положення проекту Закону узгоджуються з нормами вищезазначених
Регламентів.
4. Висновок Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу.
Проект Закону відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України та
положенням Регламенту Комісії (ЄС) 2023/2006 про належну виробничу практику
матеріалів та виробів, призначених для контакту з продуктами харчування; та
Регламенту Комісії (ЄС) 450/2009 від 29 травня 2009 р. щодо активних та
“інтелектуальних” матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими
продуктами.
Водночас
деякі
положення
законопроекту
потребують
доопрацювання з метою приведення у повну відповідність до Регламенту
Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 1935/2004 від 27 жовтня 2004 р. щодо
матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами, яким скасовуються
Директиви 80/590/ЄЕС та 89/109/ЄЕС та Регламенту Європейського Парламенту та
Ради (ЄС) 282/2008 від 17 березня 2008 р. щодо переробленої пластмаси та виробів,
призначених для контакту з харчовими продуктами.
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