
САНІТАРНІ ТА 
ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ

Дослідження «Стан виконання зобов'язань України 
за Угодою про асоціацію з ЄС на законодавчому рівні» проведено 
в рамках проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи 

1 січня 
2016 року 
(дата початку 
тимчасового застосу- 
вання Розділу IV).

Наближення законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів сприяє 
здійсненню торгівлі товарами, що охоплюються санітарними та фітосанітарними 
заходами, забезпечуючи при цьому охорону життя і здоров’я людей, тварин та рослин. 
Зобов'язання України у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до права ЄС 
визначені Главою 4 Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про 
асоціацію та Додатком V до неї.

18 листопада 2019 року під час засідання Підкомітету з управління санітарними та 
фітосанітарними заходами Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі було 
підписано Рішення про схвалення Всеохоплюючої стратегії СФЗ, яким оновлено 
Додаток V до Угоди про асоціацію.

Дата початку 
строку 
виконання 
зобов'язань

Перелік законів, які необхідно прийняти 
для виконання зобов'язань у сфері

Щодо простежуваності харчових продуктів   
для імплементації:

Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2011/91 від 13 грудня 2011 р. щодо 
позначення або маркування для ідентифікації партії, до якої належить харчовий продукт

Пропущено

Виконавчого регламенту Комісії (ЄС) № 208/2013 від 11 березня 2013 р., яким встановлюються 
вимоги щодо простежуваності для розсади і насіння, призначеного для виробництва розсади 

Пропущено

Щодо ветеринарної медицини для імплементації:

Директиви Комісії 90/167 від 26 березня 1990 р., якою встановлюються умови приготування, 
реалізації та використання в межах Співтовариства лікувальних кормів

Пропущено

Директиви Ради 91/496/ЄЕС від 15 липня 1991 р., якою встановлюються принципи управління 
організацією ветеринарних перевірок тварин, що ввозяться з третіх країн у Співтовариство,  
і вносяться зміни до Директив 89/662/ЄЕС, 90/425/ЄЕС та 90/675/ЄЕС

Пропущено

Директиви Європейського Парламенту та Ради 2001/82/ЄС від 6 листопада 2001 р.  
щодо Кодексу Співтовариства для ветеринарних лікарських препаратів

Пропущено

Регламенту Ради (ЄС) № 1/2005 від 22 грудня 2004 р. щодо захисту тварин під час 
транспортування та проведення відповідних процедур, які вносять зміни до Директив  
64/432/ЄС та 93/119/ЄС і Регламенту ЄС № 1255/97

Пропущено

У Верховній Раді України 09.04.2020 року було зареєстровано  
проект закону № 3318 «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин». 

Прийнято  
в першому читанні 

17.06.2020 року

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68554


Дослідження «Стан виконання зобов'язань України 
за Угодою про асоціацію з ЄС на законодавчому рівні» проведено 
в рамках проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи 

Перелік законів, які необхідно прийняти для виконання 
зобов'язань у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

Щодо контролю за генетично модифікованою продукцією  
у сільському господарстві та харчовій промисловості  
для імплементації:

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1829/2003 від 22 вересня 2003 р. 
щодо генетично модифікованих харчових продуктів та кормів

Пропущено

Регламенту Комісії (ЄС) № 641/2004 від 6 квітня 2004 р. щодо детальних правил для 
імплементації Регламенту (ЄС) № 1829/2003 Європейського Парламенту та Ради щодо заяв на 
дозвіл нових генетично модифікованих харчових продуктів та кормів, нотифікації існуючих 
продуктів і випадкової або технічно неминучої присутності генетично модифікованого 
матеріалу, що виникає з позитивної оцінки ризику

Пропущено

Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/41 від 6 травня 2009 р. щодо обмеженого 
використання генетично модифікованих організмів

Пропущено

Рекомендація Комісії 2010/C 200/01 від 13 липня 2010 року щодо керівних настанов для 
розроблення національних заходів співіснування з метою уникнення ненавмисної присутності 
генетично модифікованих організмів в традиційних та органічних культурах

Пропущено

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 
р. щодо простежуваності та маркування генетично модифікованих організмів, а також 
простежуваності харчових продуктів і кормів, вироблених з використанням генетично 
модифікованих організмів, та щодо внесення змін до Директиви 2001/18/ЄС

Пропущено

Мінекономіки розробляється проект закону «Про основні принципи державного контролю за 
генетично модифікованою продукцією у сільському господарстві і харчовій промисловості та 
при здійсненні генетично-інженерної діяльності»

Текст не 
оприлюднено

Щодо біобезпеки під час використання генетично 
модифікованих організмів для імплементації:

Директиви 2001/18/ЄС від 12 березня 2001 року Європейського Парламенту та Ради про 
навмисний випуск в навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та 
скасування Директиви Ради 90/220/ЄЕС

Пропущено

Регламенту (ЄС) № 1946/2003 від 15 липня 2003 року Європейського Парламенту та Ради про 
транскордонне переміщення генетично модифікованих організмів

Пропущено

У 2019 році Мінекології розробило проект Закону України «Про державну систему біобезпеки 
при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 
організмів»

Оприлюднено  
для громадського 

обговорення



Дослідження «Стан виконання зобов'язань України 
за Угодою про асоціацію з ЄС на законодавчому рівні» проведено 
в рамках проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи 

Перелік законів, які необхідно прийняти для виконання 
зобов'язань у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

Щодо вимоги до предметів та матеріалів, що контактують  
з харчовими продуктами, для імплементації:

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

Пропущено

Регламент Комісії (ЄС) № 2023/2006 від 22 грудня 2006 року щодо належних виробничих 
практик з матеріалами та виробами, призначеними для контакту з продуктами харчування 

Пропущено

У 2020 році Мінекономіки розробило проект Закону України «Про вимоги до матеріалів та 
предметів, що контактують з харчовими продуктами»

Погоджено  
із зауваженнями

Щодо ідентифікації та реєстрації тварин для імплементації:

Регламенту Комісії (ЄС) № 494/98 від 27 лютого 1998 р., яким встановлюються правила 
застосування Регламенту Ради (ЄС) № 820/97 щодо мінімальних адміністративних санкцій в 
рамках системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби 

Пропущено

Регламенту Комісії (ЄС) № 1082/2003 від 23 червня 2003 р., яким встановлюються детальні 
правила імплементації Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1760/2000 у 
частині мінімального рівня контролю у рамках системи ідентифікації і реєстрації великої 
рогатої худоби

Пропущено

У Верховній Раді України 04.06.2020 року було зареєстровано проект закону  
№ 3593 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації  
та реєстрації тварин».

Знято з розгляду 
01.09.2020 року

Щодо насіння та садивного матеріалу для імплементації:

Директиви Ради 2008/90/ЄC від 29 вересня 2008 р. щодо торгівлі матеріалом для відтворення 
фруктових рослин та фруктовими рослинами, призначеними для виробництва фруктів

Пропущено

У 2020 році Мінекономіки розробило проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про насіння і садивний матеріал»

Оприлюднено  
для громадського 

обговорення, 
повторно 

надіслано на 
погодження до 

заінтересованих 
ЦОВВ та ДРС

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6d7fa4b9-680d-4dfb-b9ef-f6cf7001de70&title=ProektZakonuUkrainiproVimogiDoMaterialivTaPredmetiv-SchoKontaktuiutZKharchovimiProduktami
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6d7fa4b9-680d-4dfb-b9ef-f6cf7001de70&title=ProektZakonuUkrainiproVimogiDoMaterialivTaPredmetiv-SchoKontaktuiutZKharchovimiProduktami
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69028
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69028
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69028
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4ac0e408-e66a-4ddb-a645-0b63b6683efa&title=ProktZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoZakonuUkrainiproNasinniaISadivniiMaterial
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4ac0e408-e66a-4ddb-a645-0b63b6683efa&title=ProktZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoZakonuUkrainiproNasinniaISadivniiMaterial


Дослідження «Стан виконання зобов'язань України 
за Угодою про асоціацію з ЄС на законодавчому рівні» проведено 
в рамках проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи 

Перелік законів, які необхідно прийняти для виконання 
зобов'язань у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

Щодо захисту рослин для імплементації:

Виконавчої директиви Комісії 2014/83/ЄС від 25 червня 2014 р. про внесення змін  
у додатки I, II, III, IV та V Директиви Ради 2000/29/ЄC про захисні заходи проти проникнення  
в Співтовариство організмів, шкідливих для рослин або продуктів рослинного походження, 
та проти їх розповсюдження в межах Співтовариства

Пропущено

Директиви Комісії 98/22/ЄC від 15 квітня 1998 р., якою встановлюється мінімальна кількість 
проведення в Співтоваристві фітосанітарних перевірок рослин, продуктів рослинного 
походження та інших об’єктів регулювання, що походять з третіх країн, на контрольних 
пунктах, за винятком тих, що розташовані у місці призначення

Пропущено

Директиви Комісії 92/90 від 3 листопада 1992 р., якою встановлюються зобов’язання  
для виробників та імпортерів рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів 
регулювання і визначаються вимоги до їх реєстрації

Пропущено

Директиви Комісії 94/3 від 21 січня 1994 р. щодо визначення процедури повідомлення  
про вилучення партії чи шкідливого організму з третіх країн, що становлять фітосанітарну 
небезпеку 

Пропущено

Директиви Ради 2000/29/ЄС від 8 травня 2000 р. щодо захисних заходів проти ввезення  
до Співтовариства організмів, шкідливих для рослин і продуктів рослинного походження,  
та проти їх розповсюдження в межах Співтовариства

Пропущено

Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/128/ЄС від 21 жовтня 2009 р., якою 
встановлюються правові основи для діяльності Співтовариства з метою досягнення екологічно 
стійкого застосування пестицидів

Пропущено

Директиву Комісії 2004/105 від 15 жовтня 2004 р., якою визначаються зразки офіційних 
фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт супроводжуючих 
рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів з третіх країн, що зазначені  
у Директиві Ради 2000/29/ЄC

Пропущено

Директиви Комісії 2004/102/ЄС від 5 жовтня 2004 р. щодо внесення змін до додатків II, III, IV та 
V до Директиви Ради 2000/29/ЄС щодо заходів захисту з метою запобігання появи на території 
Співтовариства організмів, шкідливих для рослин та продуктів рослинного походження,  
та з метою попередження їх розповсюдження в межах Співтовариства

Пропущено

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 від 21 жовтня 2009 р.  
щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та скасування Директив Ради 79/117/ЄЕС і 
91/414/ЄЕС

до 31.12.2020 року



Дослідження «Стан виконання зобов'язань України 
за Угодою про асоціацію з ЄС на законодавчому рівні» проведено 
в рамках проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи 

Перелік законів, які необхідно прийняти для виконання 
зобов'язань у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

Директиви Комісії 92/105 від 3 грудня 1992 р., якою встановлюється стандартизація 
фітосанітарних паспортів, призначених для переміщення певних рослин, продуктів 
рослинного походження та інших об’єктів у межах Співтовариства, і якою встановлюються 
процедури для видачі таких паспортів та умови і процедури їх заміни

до 31.12.2020 року

Директиви Комісії 93/51 від 24 червня 1993 р. щодо встановлення правил переміщення певних 
рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів через територію зони, що 
охороняється, а також переміщення таких рослин, продуктів рослинного походження або 
інших об’єктів, місцем походження яких є територія зони, що охороняється, і які переміщують 
в межах цієї зони

31.12.2020 року

У 2020 році Мінекономіки розробило проєкт Закону України «Про захист рослин» 

Доопрацьовується 
третя редакція, 
оприлюднено  

для громадського 
обговорення

Щодо новітніх харчових продуктів для імплементації:

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 258/97 від 27 січня 1997 р. щодо 
новітніх харчових продуктів та новітніх харчових інгредієнтів

до 31.12.2020 року

У 2020 році Мінекономіки розробило проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів»

Оприлюднено  
для громадського 

обговорення

Щодо прав на сорти рослин для імплементації:

Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 р. щодо прав на сорти рослин у 
Співтоваристві

до 31.12.2020 року

Регламент Ради (ЄС) № 2506/95 від 25 жовтня 1995 р., яким вносяться зміни до Регламенту (ЄC) 
№ 2100/94 стосовно прав на сорти рослин у Співтоваристві

до 31.12.2020 року

Регламент Комісії (ЄС) № 874/2009 від 17 вересня 2009 р., яким встановлюються правила 
застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 до процедур у Бюро Співтовариства із сортів 
рослин 

до 31.12.2020 року

У Верховній Раді України 18.06.2020 року було зареєстровано проект закону  
№ 3680 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо спрощення процедур 
експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насіння)»

Передано  
для ознайомлення

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4f83a659-c720-450a-aa4f-3a9315fde4ed&title=ProktZakonuUkrainiproZakhistRoslin&isSpecial=true
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c234ea30-c580-403b-adc7-e2db500a14e8&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoKharchovikhProduktivTaInshikhObktivSanitarnikhZakhodiv
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c234ea30-c580-403b-adc7-e2db500a14e8&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoKharchovikhProduktivTaInshikhObktivSanitarnikhZakhodiv
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69178
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69178
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69178

