
Аналіз ризиків і співпраця між оцінювачами 
ризиків та ризик-менеджерами

Роль Європейської комісії 

та Комітології

Томмазо Ацені, Європейська комісія, 

Директорат з охорони здоров’я та безпечності харчових 
продуктів  

Відділ годівлі тварин та ветеринарних ліків

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Точка зору автора за жодних обставин не відображає
офіційну позицію Європейської комісії
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Регламент (EC) № 178/2002 Європейського 
парламенту і Ради

•про встановлення загальних принципів і вимог 
харчового законодавства, створення Європейського 

органу з безпечності харчових продуктів та 
встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із 

безпечністю харчових продуктів

•

(регламент загального харчового законодавства)
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Що таке корми? 

Будь-які перероблені, частково перероблені чи 
неперероблені речовини чи продукти, включно з 
добавками, які призначені для годівлі тварин

Корми можуть мати форму кормових матеріалів, 
кормових сумішей, кормових добавок, преміксів чи 
лікувальних кормів. 
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Інтегрований підхід до безпечності 
харчових продуктів

(«від лану до столу») 

«Цей Регламент застосовується до всіх стадій виробництва, 
переробки і розповсюдження харчових продуктів і кормів» 

(Стаття 1(3))

В тому числі до кормів і виробництва кормів
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Система, що базується на аналізі ризиків

«(…) харчове законодавство має ґрунтуватися на аналізі ризиків, за винятком 
випадків, коли це недоцільно, зважаючи на обставини чи характер заходу» 
(Стаття 6(1))

Аналіз ризиків - це:

Оцінка ризиків: «Оцінка ризиків має ґрунтуватися на доступних наукових 
доказах та здійснюватися в незалежний, об’єктивний і прозорий спосіб» (Стаття 
6(2))
+
Управління ризиками: «Управління ризиками має враховувати результати 
оцінки ризиків, і, зокрема, висновки Органу (…), інші фактори, що мають 
важливе значення для питання, що розглядається, та принцип попередження, 
за необхідності (…) (Стаття 6(3))
+
Повідомлення про ризики: інтерактивний обмін інформацією між усіма 
залученими сторонами
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Оцінка ризиків

Цільові види

Споживач

Користувач

Навколишнє 
середовище



Європейське агентство з безпечності харчових 
продуктів (EFSA) 

(Статті 22-49)

• Надає наукові консультації та науково-технічну 
підтримку для розробки законодавства і політик ЄС в 
усіх сферах, що мають безпосередній чи 
опосередкований вплив на безпечність харчових 
продуктів і кормів

• Надає незалежну інформацію з усіх питань у цих сферах

• Повідомляє про ризики

Незалежне від ризик-менеджерів

7



8

Процедура видачі дозволу

ЗАЯВНИК

КОМІСІЯ

EFSA

Референтна 
лабораторія 

ЄСПеревірка

Зразки і оплата

Звіт Центру дослідницьких 
лабораторій (CRL)

ВИСНОВОК

ПРОЄКТ дозволу чи відхилення

ГОЛОСУВАННЯ ЗА РЕГЛАМЕНТ в Постійному комітеті з рослин, тварин, харчових 
продуктів та кормів (SCOPAFF), відділ годівлі тварин

Заявка

МАНДАТ
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Висновок після EFSA: 
Комітологія

Постійний комітет з рослин, тварин, продуктів 
харчування та кормів, відділ годівлі тварин

• Стаття 9 Протягом трьох місяців після отримання висновку 
Органу, Комісія повинна підготувати проєкт Регламенту, 
яким надається чи відхиляється дозвіл.

В особливих випадках цей період може бути подовжено
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Висновок після EFSA: комітологія

РЕГЛАМЕНТ 1831/2003

Визнано, що, у деяких випадках, сама лише 
наукова оцінка ризику не може надати всю 
інформацію, на якій повинно базуватись рішення 
щодо управління ризиком, і що інші фактори, які 
відносяться до питання, яке розглядається, 
повинні законно братися до уваги, включаючи 
соціальні, економічні або екологічні фактори, 
гнучкість контролю і переваги для тварин або для 
споживача продуктів тваринного походження. 
Тому дозвіл на кормові добавки повинен 
надаватися Комісією.
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Висновок після EFSA: 
Комітологія

• Висновки EFSA

•Позитивний висновок обговорення та 
пропозиція проєкту Регламенту для голосування 
на засіданні SCOPAFF

• РЕГЛАМЕНТ ПРО ВИДАЧУ ДОЗВОЛУ

ПУБЛІКАЦІЯ В ОФІЦІЙНОМУ ЖУРНАЛІ

• РЕЄСТРАЦІЯ В EURFA
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Висновок після EFSA: Комітологія
•Неостаточний/негативний висновок      обговорення 
у SCOPAFF, і в разі запиту нових даних від заявника -
з можливістю відкликати заявку. 

• Нові дані надсилаються Комісії (з копією на EFSA). 
Новий мандат для EFSA. (Регламент 178/2002) 

• Новий висновок EFSA: позитивний
обговорення Додатку на Постійному комітеті з 
питань годівлі і здоров’я тварин (CoFCAH)
РЕГЛАМЕНТ

• Новий висновок EFSA: негативний
обговорення у SCoFCAH         РЕГЛАМЕНТ про 
відхилення
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Висновок після EFSA: 
Комітологія

Постійний комітет з рослин, тварин, 
харчових продуктів та кормів

•Складається з представників 27 країн-членів ЄС 
(ЄАВТ (Норвегія, Ісландія), Швейцарія)

•Ухвалення Виконавчого Регламенту за пропозицією 
Європейської Комісії і голосування (кваліфікована 
більшість/одноголосно) 

•Нагляд з боку Європейського Парламенту та (Ради 
міністрів) Лісабонської Угоди



Законодавство ЄС в сфері кормів

• Регламент 178/2002 (Загальне харчове законодавство)

• Кормові матеріали (Регламент 767/2009)

• Кормові добавки (Регламент 1831/2003)

• Гігієна кормів (Регламент 183/2005)

• Лікувальні корми (Директива 90/176) (Регламент (EU) 2018/……..)

• Офіційний контроль (Регламент 882/2004) (Регламент (EU) 2017/625)

• Небажані речовини (Директива 2002/32)

• ГМ харчові продукти і корми (1829/2003) і простежуваність ГМО 
(1830/2003)

• Побічні продукти тваринного походження (1069/2009)

• Каталог кормових матеріалів (Регламент 68/2013)

• Статус певних продуктів (Регламент 892/2010)

• Настанови щодо відмінностей між кормовими матеріалами, кормовими 
добавками, біоцидними продуктами та ветеринарними лікарськими 
засобами (Рекомендація 2011/25)  

- ….



•Дякую!

15


