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Стандартизація харчової продукції в 

Європейському Союзі  

 

 

Вступ  

У будь-якій країні світового співтовариства при вивезенні товарів закордон, ці товари 

повинні відповідати технічним регламентам, процедурам оцінки відповідності та 

сертифікації світовими стандартам, що сприяє загальній інтеграції і розвитку світової 

торгівлі. 

 

 

Основні правила стандартизації харчової продукції в ЄС   

 

У Європейському Союзі існує практика укладання договорів між третіми країнами 

про взаємне визнання протоколів випробувань, відповідності продукції правилам безпеки. 

У разі, якщо третя країна має однаковий рівень технічного розвитку і еквівалентний  

підхід щодо оцінки відповідності, ЄС укладає з такими країнами договір про взаємне 

визнання протоколів випробувань, відповідності продукції правилам безпеки. Такі угоди по 

взаємному визнанню протоколів випробування, знаків відповідності, сертифікатів та 

декларацій відповідності, сприяють розвитку міжнародної торгівлі за рахунок зниження 

витрат на сертифікацію. В даний час підписані угоди з Японією, Швейцарією, США, 

Ізраїлем, Австралією, Новою Зеландією та Канадою, що дає можливість експорту продукції з 

маркуванням СЕ (Сертифікація продукції в країнах ЄС) у дані країни. На жаль, на 

сьогоднішній день, з різних причин, такі угоди між Європейським Союзом та Україною не 

підписано, але робота в цьому напрямку ведеться. 

Купівля продуктів харчування вироблених в країнах ЄС означає купівлю високо 

стандартизованого продукту. Агросектор ЄС має високу репутацію завдяки десятиліттям 

наполегливої праці, інвестиціям та прискіпливій увазі до досконалості. Всі ферми ЄС 

зобов’язані дотримуватися одних з найсуворіших вимог ведення сільського господарства у 

світі: це перш за все вимоги до охорони навколишнього середовища, вимоги до 
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використання пестицидів та ветеринарних препаратів, і звичайно вимоги до якості 

сільськогосподарської продукції. Якість є важливою складовою стратегії ЄС на глобальному 

ринку агропромислової продукції. Основна мета цієї стратегії полягає у інформуванні 

покупців та споживачів про характеристики продукту.[8] 

Це прагнення до якості забезпечується законодавством ЄС протягом усіх етапів 

виробництва, діє постанова “Про екологічне землеробство і відповідне маркування 

сільськогосподарської продукції і продуктів харчування” [1] яка є загальнообов’язкова для 

членів ЄС.  

Сертифікація агропромислової продукції в Європейському Союзі, є обов'язковою 

процедурою підтвердження відповідності вимогам Директив ЄС і гармонізованим 

стандартам. 

Сертифікація продукції в країнах ЄС (європейська сертифікація) - незалежна 

процедура підтвердження відповідності продукції існуючим гармонізованим стандартам 

Європейського Союзу. Сертифікація СЕ дає можливість вільної реалізації продукції на всій 

території Європейського Співтовариства. Процедура сертифікації є обов’язковою для 

експортерів в країни Європейського Союзу. Якщо  продукція не отримала маркування цим 

знаком вона не допускається на ринок Європейського Союзу. 

Влада країн ЄС ретельно контролює на своєму ринку обігу продукції, яка підпадає під 

процедуру сертифікації. Забезпечуючи таким чином захист споживачів від несумлінних 

виробників. Безпека продукції для людини і навколишнього середовища в країнах 

Європейського Союзу прирівняна за значимістю до національної безпеки кожної з країн ЄС. 

Міжнародний Центр Сертифікації та Якості – International Center for Quality Certification 

(ICQC) – це група незалежних нотифікованих органів Європейського Союзу розташованих у: 

Австрії, Болгарії, Бельгії, Великобританії, Німеччині Латвії, Литві Румунії, Словаччині, 

Польщі, Нідерландах, Франції, Чехії, Швеції та Естонії, які мають право випробувань і 

сертифікації продукції, з видачею Сертифікату Відповідності ЄС.1 

У ЄС визначені певні основні пріоритети щодо якості та безпеки продуктів 

харчування:  

- контроль за якістю та безпекою продовольчої сировини і супутніх матеріалів, 

харчових продуктів, особливо дитячих;  

- контроль за безпекою імпортної продукції, особливо виготовленої на основі 

генетично модифікованих організмів (обов’язкове маркування такої продукції);  

                                                 
1INTERNATIONAL CENTER FOR QUALITY CERTIFICATION  http://www.icqc.co.uk/en/index.php 
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- подальше удосконалення нормативно-правової бази, зокрема розроблення 

національних медико-біологічних вимог і санітарних норм якості продовольчої 

сировини та харчових продуктів;  

- надання громадянам юридичної підтримки у відшкодуванні їм матеріальних і 

моральних збитків у разі заподіяння шкоди від вживання небезпечних продуктів 

харчування;  

- організація санітарної просвіти населення щодо профілактики харчових отруєнь та 

профілактики негативного впливу дії чинників довкілля. [7] 

 

Функцію контролю за дотриманням стандартів харчової продукції в ЄС здійснюють 

такі установи: міністерство соціальних справ, міністерство сільського господарства, 

міністерство економіки та комунікації. Ці структури керуються великою кількістю правових 

актів, загальними нормами та  специфічними вимогами. Усі ці правові акти базуються на 

трьох головних принципах: 

• Надати вибір споживачу 

• Інформування і захисту громадян 

• Збільшення вільного руху продуктів харчування 

 Також характерним для Європейських виробників сільськогосподарської продукції є 

дотримання не тільки обов’язкових норм але й додаткових. Наприклад таких як GAP. 

Хороша сільськогосподарська практика (GAP) - термін, введений вперше в ФАО, означає 

набір принципів, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, які мають на 

меті дотримання норм, правил і стандартів, які забезпечують здоров'я споживачів, належну 

якість, безпеку продуктів, належне ведення сільськогосподарського виробництва, захист 

навколишнього середовища. Норми GAP не обов'язкові для виконання, але впроваджуються 

виробниками добровільно, наприклад, в обмін на державну підтримку. Деякі загальні 

принципи GAP – містяться в  директивах ЄС 91/676/CEE, № 1250/1999, №2078/1992.[2,3] 

 

 

Експорт продукції в Європейський Союз  

 

Єдиний європейський ринок об'єднує 27 держав Європейського Союзу і три держави 

Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). 

Спостереження за внутрішнім ринком Європейського Союзу здійснюється вже на 

митних кордонах ЄС, це повинно забезпечити високий рівень захисту суспільних інтересів 
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країн Європейського Союзу. Всі вироби, що потрапляють на ринок Європейського Союзу, 

повинні відповідати критеріям безпеки здоров'я, захисту прав споживачів, екологічній 

безпеці та іншій безпеці в цілому. Безпека продукції на території ЄС повинна бути 

гарантована не залежно від країни виробництва. 

Найбільш ефективний спосіб гарантувати, що продукція відповідає всім вимогам 

законодавства ЄС та є безпечна для людини і навколишнього середовища це контроль на 

кордоні і контроль на внутрішньому ринку. Продукція яка потрапляє на територію країн 

Європейського Союзу в обов'язковому порядку повинна підтвердити свою відповідність 

документально. Продукція в залежності від виду і від призначення повинна мати, або 

Сертифікат Відповідності (EC Certificate of Conformity) або ЄС Декларацію Відповідності 

(EC Declaration of Conformity), або, маркування СЕ (CE Mark) [6] 

Безпека продукції та дотримання контролю продукції, що надходить на ринок 

Європейського Союзу, здійснюється згідно Регламенту (ЄС) № 765/2008.[4] 

Регламент вводить чіткі правові рамки для контролю виходу продукції на ринок ЄС і 

чіткі зобов'язання національних компетентних органів, в тому числі митниці країн 

Європейського Союзу. Регламент визначає підхід до контролю імпортованої продукції щодо 

вимога безпеки продукції, наявності всіх супровідних документів, у тому числі сертифікатів 

відповідності та декларацій відповідності. 

Митні органи мають наступні повноваження відповідно до Регламенту (EC) No 

765/2008: 

• Призупинити випуск продукції, коли є підозра, що продукція небезпечна або не 

відповідає гармонізованому законодавства ЄС (європейським стандартам, 

Директивам ЄС) або відсутня документація підтвердження відповідності та вимоги 

маркування СЕ; 

• Не дозволяти експорт продукції, в разі, якщо контролюючі органи приходять до 

висновку, що продукція становить серйозну небезпеку, митні служби, отримавши 

дану інформацію позначають дану продукцію як небезпечну, яка не має права виходу 

на ринку Європейського Союзу і вона підпадає під заборону; 

• Дозволити експорт на будь-яку продукцію яка відповідає вимогам законодавства. 

 

У разі, якщо обігу був припинений, митні служби зобов'язані негайно повідомляти 

компетентні національні контролюючі органи, яким дається три робочих дні на виконання 

попереднього розгляду по конкретній продукції і прийняття рішення. В даний час, митні 

служби та контролюючі структури всіх країн Європейського Союзу мають спільну базу 

даних по продукції, яка не відповідає вимогам ЄС і інформація про таку продукцію 
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розміщується в реальному часі. В умовах кризи, країни Європейського Союзу посилюють 

контроль відповідності продукції гармонізованим стандартам ЄС, у 2011 році при митному 

контролі відбулося зростання затримання продукції по причині відсутності документів, що 

підтверджують відповідність або відсутність CE маркування, на 27% по всій території ЄС.  

Найбільший ріст затримання продукції відбувся у Польщі на 38%, Латвії на 34,1%, 

Литві на 34%, Чехії на 29%, Словаччині на 29%, Фінляндії на 28,5%, Німеччини на 28,3%, 

Угорщині на 28% і Франції на 27,8%. 

 

За законами Європейського Союзу, згідно Рішення № 768/2008/ЕС (DECISION No 

768/2008/EC) )[5], будь-який суб'єкт економічної діяльності, що експортує продукцію на 

внутрішній ринок Європейського Союзу під своїм ім'ям (брендом) або в разі внесень певних 

змін в продукцію, які змінили відповідність продукції європейським стандартам і 

директивам ЄС, стає виробником продукції та зобов'язаний провести процедуру 

сертифікації. Якщо продукція підпадає під дію Директив Європейського Союзу, які 

визначають правила нанесення знака відповідності СЕ (CE Mark), суб'єкт економічної 

діяльності зобов'язаний нанести знак (марка) СЕ на експортовану продукцію до розміщення 

продукції на внутрішньому ринку Європейського співтовариства.  

Імпортер або дистриб'ютор розглядаються як виробник, згідно Рішення № 

768/2008/ЕС (стаття R6)[5], зобов'язані виконати наступні кроки при розміщенні продукції на 

ринку країн Європейського Союзу: 

• Упевнитися, що продукція, яка має бути розміщена на європейському ринку, 

спроектована і виготовлена відповідно до вимог гармонізованих стандартів, 

затверджених технічних рішень, Регламентів і Директив Європейського Союзу; 

• Зобов'язаний підготувати до початку процедури сертифікації технічну документацію 

на продукт (технічний файл), технічна документація зобов'язана знаходитися в 

Європейському Союзі і бути доступною владі.  

• Нанести маркування СЕ (знак СЕ), яке вказує, що продукція відповідає 

гармонізованим стандартам чи затвердженим технічним рішенням і Директивам ЄС. 

Знак ЄС (CE Mark) є єдиним знаком відповідності в Європейському Співтоваристві. 

• Виробник зобов'язаний контролювати наявність інструкцій, описів та інших 

додаткових пояснень по безпечному використанню продукції на мові тієї країни ЄС, 

куди постачається продукція. 

• У випадках, коли виробник виявив, що продукція, розміщена на ринку Європейського 

Союзу не відповідає технічним вимогам Європейського Союзу, він зобов'язаний 
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прийнятий коригувальні дії для усунення невідповідності, вилучити або відкликати 

продукцію з ринку ЄС.  

 

Якщо продукція небезпечна, виробник негайно зобов'язаний поставити до відома влада 

країни ЄС. Компетентні органи ЄС, мають право вимагати від виробника всю необхідну 

документацію, яка підтверджує відповідність продукції. 
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