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АМР Антимікробна резистентність

ВІЛ Вірус імунодефіциту людини

ВЛЗ Ветеринарні лікарські засоби

ВМК Відкритий Метод Координації

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров’я

вСвА Високостійке та високоакумулятивне

дБ Децибел

ДДТ Дихлордифенілтрихлорметилметан

ДіР Дослідження та розробока

ДСФ Договор про санітарію та фітосанітарію

ДФЄС Договор про функціонування Європейського Союзу

ЄАВТ Європейська асоціація вільної торгівлі

ЄАЛЗ Європейське агентство з лікарських засобів

ЄКС Європейський комітет зі стандартизації

ЄС Європейський Союз

ЄЦПКЗ Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності

ІМТ Індекс маси тіла

ІТ інформаційні технології

ККБЗР Консультативний комітет з питань безпеки та здоров’я на роботі

КПТ Комітет з прогресивної терапії

ЛЗПТ Лікарськи засоби прогресивної терапії

МГДК Максимальні гранично допустимі концентрації

МЕК Міжнародна електротехнічна комісія

МКО Міжнародна комісія з питань освітлення

АБРЕВІАТУРИ
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МОП Міжнародна організація праці

НКБС Науковий комітет ЄС з питань безпеки споживачів

НКЗДНР Науковий комітет ЄС з питань  здоров’я, довкілля, та нових ризиків

НСЗ Національна служба здоров’я

ОП Охорона праці

ПЗД Правила здійснення діяльності

ПТД Постійний трудовий договір

СБТ Стійке біоакумулятивне та токсичне

СДО Сертифікат додаткової охорони

СНІД Синдром набутого імунодефіциту

СРПР Система раннього попередження та реагування

ТГРС Тяжкий гостий респіраторний синдром

ECHA Європейське агентство з хімічних речовин (European Chemicals Agency)

EFSA Європейське агентство з безпечності харчових продуктів (European Food Safety 
Authority)

EIPAHA Європейське інноваційне партнерство з активного та здорового старіння 
(European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing)

EMA Європейське агентство з лікувальних засобів (European Medicines Agency)

EPSU Європейська федерація профспілок громадського обслуговування (European 
Federation of Public Service Unions)

EUCERD Європейський комітет експертів з рідкісних захворювань (European Union 
Committee of Experts on Rare Diseases)

EUDAMED Європейська база даних клінічних випробувань (European Databank on Medical 
Devices)

HLG Група високого рівня з питань харчування та фізичної активності (High-Level 
Group on Nutrition and Physical Activity)

HOSPEEM Європейська асоціація лікарняних та медичних працівників (European Hospital 
and Healthcare Employers’ Association)

IMI Ініціатива з інноваційних лікарських засобів (Innovative Medicines Initiative)

IRDiRC Міжнародний консорціум з дослідження рідкісних захворювань (International 
Rare Diseases Research Consortium)
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Цей Огляд законодавства ЄС у сфері громадського здоров’я створено як довідковий документ для 
посадових осіб, що займаються законодавством у сфері охорони здоров’я в Україні. Таким чином його 
також можна використовувати як інструмент для формування «Базової оцінки – Аналізу прогалин 
в законодавчій базі сфери охорони здоров’я в Україні» – це ще один документ, який має розробити 
Неключовий експерт з питань законодавства у сфері громадського здоров’я.

Цей Огляд не є документом, який потрібно прочитати від початку до кінця; це словник чи довідник, в 
якому читач може перевірити законодавчу базу, пов’язану з проблемами у сфері громадського здоров’я, 
знайти та зрозуміти законодавчі акти, а також, за необхідності, отримати доступ до певних юридичних 
документів ЄС. Саме тому в цьому Огляді так детально розписано зміст. Крім того, створено Депозитарій, 
з якого можна завантажити всі документи, які згадуються в цьому Огляді, див. https://drive.google.com/
drive/folders/1-US1y6B3SGJj2ER0bGdrG74nbW_Vt9jm?usp=sharing. 

У РОЗДІЛІ 1 наведено короткий опис вимог до держав-членів ЄС та країн-кандидатів на вступ в ЄС, і 
короткий опис того, як ЄС вирішує проблеми у сфері громадського здоров’я. Крім того, в цьому розділі 
міститься перелік законів ЄС, пов’язаних з темами громадського здоров’я.

У РОЗДІЛІ 2 для кожної теми громадського здоров’я наведено короткий опис відповідних законодавчих/
довідкових документів ЄС, на основі якого читач має визначити, який документ потрібно завантажити з 
Депозитарію і  вивчити більш детально.

ВСТУП ДО ОГЛЯДУ
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ЄС та сфера громадського здоров’я 

Політика громадського здоров’я, організація 
системи громадського здоров’я, фінансування 
та менеджмент громадського здоров’я – це 
національне зобов’язання, яке беруть на себе 
окремі держави-члени, і тому жодна з 35 частин 
«acquis Communautaire» безпосередньо не 
розглядає систему громадського здоров’я.

Однак ЄС вирішує проблеми, пов’язані з 
охороною здоров’я,  підтримуючи співпрацю між 
державами-членами, задля захисту та промоції 
здоров’я населення, та забезпечення вільного 
пересування людей.

В Статті 168 Договору окреслено завдання 
політики ЄС у сфері охорони здоров’я та 
основоположну законодавчу базу для неї 
з особливим акцентом на координацію та 
співпрацю, зокрема для запобігання тим основним 
загрозам для здоров’я, які спричиняють хвороби. 
Напр., до комплексу всеєвропейських заходів у 
сфері громадського здоров’я  належать: об’єднані 
дії, спрямовані на такі основні захворювання, 
як рак та ВІЛ/СНІД, координація з питань 
загроз для здоров’я, що спричиняють інфекційні 
захворювання, та основні кампанії для протидії 
вживання наркотиків. Цей комплекс також 
охоплює стимулюючі заходи, спрямовані на 
промоцію та покращення здоров’я відповідно до 
Програми Здоров’я 2014-2020, а також створює 
передумови для отримання фінансування з боку 
ЄС для підтримки здійснення плану заходів у 
сфері громадського здоров’я. Більш детальну 
інформацію щодо фінансування, яке ЄС надає для 
розвитку сфери охорони здоров’я, можна знайти 
в Додатку 2.

Окрім  політики для сфери громадського 
здоров’я та споживачів, ЄС також встановлює 
політику та стандарти щодо здоров’я тварин і 
рослин та безпечності продуктів харчування. Всі 
ці питання – це сфера відповідальності Комісара 
Європейського Союзу з питань охорони здоров’я 
та Генерального Директорату з питань охорони 
здоров’я та безпечності харчових продуктів (DG 
Santé), на чолі з Комісаром Стеллою Кіріакідіс 
(Додаток 3).

Вимоги до країн-членів та
країн-кандидатів на вступ

Згідно з Угодами ЄС, членом Європейського 
Союзу може стати «будь-яка Європейська 
держава, яка поважає цінності, зазначені в 
Статті 2 та віддані їх просуванню». До цінностей 
належать: «повага до людської гідності, свободи, 
демократії, рівності, верховенства права та повага 
до прав людини, включно з правами меншин».

Копенгагенські критерії встановлюють 
додаткові вимоги до держав-кандидатів на вступ 
в ЄС: Для того, щоб стати членом, держава-
кандидат повинна мати стабільні установи, які 
гарантують демократію, верховенство права, 
права людини,  повагу та захист прав меншин, 
дієву ринкову економіку, а також можливості 
впоратися з конкурентним тиском та ринковими 
силами в Союзі. Членство передбачає, що 
кандидат спроможний взяти на себе зобов’язання, 
що випливають із факту вступу, зокрема, 
визнання цілей його політичних, економічних та 
монетарних союзів.

Мадридська Європейська Рада переглянула 
критерії для членства і додала умови інтеграції 
держави-члена, які здійснюються шляхом 
відповідної адаптації адміністративних структур: 
Оскільки необхідно, щоб законодавство 
Європейського Співтовариства відображалося 
в національному законодавстві, то критично 
важливо, щоб відповідні адміністративні та 
правові структури здійснили ефективний аналіз 
національного законодавства.

Крім того, всі майбутні члени повинні 
впровадити європейську правову систему, відому 
під назвою «acquis Communautaire» та привели 
свої закони у відповідність до неї (Додаток 1). 

РОЗДIЛ 1: ВСТУП ДО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я  
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та заходів відповідно до Ст.168 Договору про 
функціонування Європейського Союзу. Заходи 
ЄС у сфері охорони здоров’я мають на меті 
покращення громадського здоров’я, профілактику 
хвороб та загроз здоров’ю (враховуючи і ті, що 
пов’язані зі стилем життя), а також сприяння 
проведенню досліджень. ЄС забезпечує більш 
детальне врегулювання таких дев’яти основних 
сфер діяльності:

1. Стратегії громадського 
здоров’я в ЄС;

2. Заходи гарантування 
безпеки здоров’я;

3. Системи охорони здоров’я;
4. Оцінювання ризиків;
5. Профілактика захворювань;
6. Речовини, що порушують 

роботу ендокринної системи;
7. Здоров’я та безпека на роботі;
8. Промоція здоров’я;
9. Фармацевтична продукція.  

В законах, правилах, стандартах та стратегіях 
ЄС щодо цих дев’яти основних сфер детально 
роз’яснено такі питання:

1. Управління громадським 
здоров’ям в ЄС   

1.1 Стан здоров’я в ЄС
1.1.1 Європейська стратегія охорони здоров’я
1.1.2 Стійкий розвиток систем 
охорони здоров’я в Європі
1.1.3 Впровадження пацієнт-орієнтованих 
інновацій в системи охорони здоров’я в ЄС
 1.2 Програми охорони здоров’я
1.2.1 Здоров’я для зростання: програма 
охорони здоров’я ЄС (2014-20) 

2. Заходи гарантування 
безпеки здоров’я

2.1 Готовність та реакція
2.1.1 Подолання серйозних міжнародних 
загроз для здоров’я
2.2 Кров, тканини та органи 
2.2.1 Кров, тканини та органи
2.2.1 Трансплантація безпечних людських 
тканин і клітин

Крім Комісії, держава, що головує в Раді 
зазвичай встановлює певні власні пріоритети у 
сфері охорони здоров’я, які вона реалізовуватиме 
протягом своїх 6 місяців. Напр., для Хорватії, 
яка головує протягом першої половини 2020 
року пріоритетом ймовірно буде впровадження  
Європейської опори соціальних прав, яка охоплює 
збалансування співвідношення робота-дозвілля, 
промоція здорового способу життя та пожиттєвої 
медичної допомоги, а також розвиток чинного 
законодавства щодо захисту приватних даних та 
приватності.

Угоди містять загальну вимогу захищати 
здоров’я у всіх громадських політиках. Напр., в 
правилах єдиного ринку передбачено законодавчу 
базу для визнання професійної кваліфікації для 
того, щоб медичні працівники могли працювати 
будь-де в Європі, а також і всесоюзні вимоги 
до попереджувальних написів на тютюнових 
виробах.

Єдині мінімальні стандарти щодо прав найманих 
працівників та здоров’я і безпеки на роботі також 
встановлюються на рівні ЄС, напр., в Директиві 
про час роботи. Комісія юридично зобов’язана 
консультувати представників роботодавців 
та працівників щодо всіх питань, пов’язаних з 
працевлаштуванням, через соціальний діалог. 
Представництво Національної служби здоров’я 
(НСЗ) в Європі репрезентує НСЗ в соціальному 
діалозі в ЄС в особі двох членів – Європейських 
соціальних організацій-партнерів: Європейська 
асоціація лікарняних та медичних працівників (HO-
SPEEM) (яка представляє працівників в лікарнях 
та сфері охорони здоров’я) та Європейський 
центр роботодавців та підприємців (CEEP) 
(який представляє цілий спектр роботодавців з 
громадського сектору).

Більш детальну інформацію про ЄС та системи 
охорони здоров’я можна знайти за посиланням: 
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/ob-
servatory.

Огляд законодавства ЄС з питань 
громадського здоров’я

Належний стан здоров’я – це головна проблема 
громадян ЄС і ЄС працює для покращення захисту 
здоров’я, шляхом впровадження своїх політик 
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та контролю захворюваності
5.3 Вакцинація
5.3.1 Роль вакцинації в системі 
охорони здоров’я в ЄС 
5.3.2 Вакцинація проти сезонного грипу
5.4 Основні та хронічні хвороби
5.4.1 Хвороба Альцгеймера та інші 
види деменції: ініціативи ЄС
5.4.2 Популяризація скринінгу 
на онкозахворювання в ЄС
5.5 Рідкісні хвороби
5.5.1 Рідкісні хвороби — покращення 
допомоги та якості життя

6. Речовини, що порушують 
роботу ендокринної системи

6.1 Безпечні спреї проти комах, дезінфектори 
та інші промислові хімікати (біоциди) в ЄС

7. Здоров’я та безпека на роботі

7.1 Консультативний комітет з питань 
безпеки та здоров’я на роботі (ККБЗР) 
7.2 Здоров’я та безпека 
на роботі — загальні правила 
7.3 Безпечне та здорове умови праці
7.4 Здоров’я та безпека працівників: 
вимоги до робочих місць
7.5 Вплив канцерогенів та мутагенів
7.6 Мінімальні стандарти здоров’я та безпеки 
при використанні робочого обладнання
7.7 Вплив хімічних речовин
7.8 Захист працівників від 
впливу біологічних агентів
7.9 Розміщення знаків безпеки 
та здоров’я на роботі 
7.10 Безпека на роботі — 
переміщення вантажів вручну
7.11 Захист неповнолітніх осіб  на роботі
7.12 Захист вагітних жінок та 
матерів, що недавно народили
7.14 Обмеження ризиків впливу 
електромагнітних полів на 
працівників (від липня 2016)
7.15 Охорона здоров’я та безпеки 
тимчасових працівників на робочому місці
7.16 Профілактика та зменшення захворювань 
та травм, спричинених хімікатами, на роботі
7.17 Риболовецькі судна — здоров’я 

2.2.2 Людська кров та компоненти крові: 
дотримання стандартів
2.2.3 Якість та безпечність органів, 
призначених для трансплантації
2.2.4 Стандарти якості, яких мають 
дотримуватися банки крові

3. Системи охорони здоров’я

3.1 Транскордонна охорона здоров’я
3.1.1 Європейська карта 
медичного страхування
3.1.2 Охорона здоров’я в інших країнах 
ЄС — права пацієнтів 
3.2 Медичні працівники
3.2.1 Працівники сфери 
охорони здоров’я в ЄС
3.2.2 Профілактика травм 
медичних працівників: угоди 
ЄС зі соціальними партнерами 
3.3 Безпека пацієнта
3.3.1 Безпека пацієнта та якість допомоги 
в системах громадського здоров’я в ЄС
3.3.2 Безпека пацієнтів та профілактика 
нозокоміальних інфекцій
3.4 eHealth 
3.4.1 Розвиток потенціалу mHealth 
(мобільне здоров’я) в ЄС

4. Оцінювання ризиків

4.1 Принцип профілактики
4.2 Наукові комітети
4.2.1 Науковий комітет ЄС з питань безпеки 
споживачів (НКБС)  та здоров’я, довкілля, та 
нових ризиків (НКЗДНР)

5. Профілактика захворювань

5.1 Антимікробна резистентність
5.1.1 Антимікробна резистентність 
— заходи ЄС
5.1.2 Європейський план дій 
«Єдине здоров’я» по протидії 
антимікробній резистентності
5.1.3 Обґрунтоване  використання 
антимікробних засобів в медицині
5.2 Інфекційні захворювання
5.2.1 Європейський центр з профілактики 
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9.1.9 Інгредієнти лікарських засобів – 
настанови для імпортерів та дистриб’юторів
9.1.10 Правила ЄС для нових лікарських 
засобів на основі генів та клітин
9.1.12 Прозорість рішень щодо 
регулювання цін на лікарські засоби 
та відшкодувань в країнах ЄС
9.1.13  Партнерство між державним 
та приватним секторами в питаннях 
інноваційної медицини 

9.2 Лікарські препарати для 
використання у ветеринарії
9.2.1 Авторизація, імпорт та виробництво 
ветеринарних лікарських препаратів
9.2.2 Правила ЄС щодо авторизації, імпорту 
та виробництва ветеринарних препаратів 
9.2.3 Залишки ветеринарних лікарських 
препаратів у їжі тваринного походження
9.2.4 Ветеринарні препарати — належна 
виробнича практика 
9.2.5 Підготовка та реалізація 
лікувальних кормів для тварин

та безпека працівників на борту
7.18 Вплив штучного оптичного 
випромінювання
7.19 Рівне ставлення до тимчасових 
позикових працівників 
7.20 Здоров’я та безпека працівників 
видобувного сектору
7.21 Тимчасові та мобільні робочі місця
7.22 Здоров’я та безпека: вплив шуму 
7.24 Вплив азбесту: захист працівників

8. Промоція здоров’я

8.1 Харчування та фізична активність
8.1.1 Боротьба з епідемією 
ожиріння серед дітей
8.1.2 Промоція здорової фізичної 
активності серед усіх верств населення
8.1.3 Харчування, зайва вага та 
ожиріння — стратегія ЄС
8.1.4 Промоція здорового харчування 
та фізичної активності по всій Європі
8.2 Алкоголь
8.2.1 Стратегія ЄП щодо алкоголю
8.3 Тютюн
8.3.1 Захист від впливу тютюнового диму
8.3.2 Суворіші правила ЄС для тютюну ЄС 
8.3.3 Профілактика куріння
8.3.4 Реклама тютюну та спонсорство

9. Фармацевтична продукція

9.1 Лікарські засоби для людей
9.1.1 Гарантія безпеки та ефективності 
приладів для діагностики in vitro
9.1.2 Лікарські засоби для 
використання в педіатрії
9.1.3 Безпечні лікарські засоби для європейців 
— Європейське агентство з лікарських засобів
9.1.4 Високі стандарти якості та 
оптимізовані процедури роботи 
для клінічних випробувань в ЄС 
9.1.5 Правила ЄС щодо авторизації, імпорту та 
виробництва лікарських засобів для людей 
9.1.6 Європейська фармакопедія
9.1.7 Лікарські засоби для рідкісних 
захворювань – орфанні ліки
9.1.8 Сертифікат додаткової охорони 
лікарських засобів та засобів захисту рослин



15

РОЗДIЛ 2: ДЕТАЛЬНА 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ЗАКОНОДАВСТВО ЄС У СФЕРІ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я  

В цьому розділі наведено більш детальне 
роз’яснення  відповідних нормативних документів 
для кожного із вищезазначених аспектів. 
Коли в тексті згадується якийсь певний нор-
мативний документ, то його можна відкри-
ти, перейшовши за посиланням. Крім того, всі 
нормативні документи можна зайти за цим по-
силанням: https://eur-lex.europa.eu/summary/
chapter/public_health.html?root_default=SUM_1_
CODED=29  або: https://drive.google.com/
drive/folders/1-US1y6B3SGJj2ER0bGdrG74nbW_
Vt9jm?usp=sharing.

1.Управління громадським       
здоров’ям в ЄС 

1.1. Стан здоров’я в ЄС 

1.1.1.Європейська стратегія охорони 
здоров’я 

Відповідно до Статті 168 Договору про 
функціонування Європейського Союзу, ЄС 
зобов’язаний гарантувати дотримання високого 
рівня захисту здоров’я людей під час розробки та 
впровадження політик та заходів ЄС дотримано 
принцип.

Нормативно-правова база: 
Висновки Ради про економічну та охорону 
здоров’я (2014/C 217/02) (ОВ C 217, 10.07.2014, 
ст. 2–6).

Короткий огляд нормативно-правової бази:            
Ці висновки закликають країни Європейського 

Союзу (ЄС) та Європейську Комісію, як спільно, 
так і окремо виживати певних заходів для 
подолання наслідків економічної кризи в системі 
охорони здоров’я, а також надавати практичні 
рекомендації, дотримання яких є добровільним.

Країнам ЄС пропонується: 

• покращити доступ до високоякісної охорони 
здоров’я, особливо для найбільш уразливих 
верств населення;

• розробити політику промоції здоров’я та 
профілактики захворювань для того, щоб 
зменшити потребу в медичному лікуванні; 

• розглянути шляхи для кращої інтеграції 
в масштабніший Контекст охорони 
здоров’ялікарняної допомоги, наприклад 
середовище чи спосіб життя, а такожпідтримки, 
що надається соціальними службами та сферою 
охорони здоров›я, як наприклад соціальна 
робота та послуги будинків-інтернатів; 

• сприяти розвитку нових технологічних та 
e-health рішень, які покращать ефективність 
та контроль витрат;

• сприяти формуванню політики шляхом 
оцінювання продуктивності системи охорони 
здоров›я; 

• обмінюватися інформацією щодо послуг та 
стратегій у сфері охорони здоров’я, зокрема, 
щодо доступних цін на лікарські препарати та 
вироби медичного призначення. 

Країнам ЄС та Комісії пропонується спільно:

• підвищити ефективність використання коштів 
Європейського структурного та інвестиційного 
фонду на інвестиції в сферу охорони здоров’я 
в тих регіонах ЄС, які відповідають вимогам;

• оцінювати роль медичних пільг в зменшенні 
нерівності в питаннях охорони здоров’я та 
попередженні бідності; 

• посилювати співпрацю в питаннях оцінювання 
транскордонної  охорони здоров’я, e-health та 
медичних технологій; 

• налагоджувати співпрацю щодо способів 
постійного забезпечення держав медичними 
працівниками, які володіють необхідними 
навичками, для того, щоб забезпечити 
пацієнтам доступ до допомоги,  та безпечності 
та якості цієї допомоги.

Комісії окремо пропонується:

РОЗДIЛ   2
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• збирати інформацію про рівноправний доступ 
до охорони здоров’я та обмінюватися нею;

• заохочувати співробітництво між службами 
охорони здоров’я на міжнародному рівні; 

• Надавати інформацію про послуги охорони 
здоров’я, доступні в межах національних сис-
тем охорони здоров’я в країнах ЄС.

1.1.2 Стійкий розвиток систем 
охорони здоров’я в Європі

4го квітня 2014 року Європейська комісія 
представила рекомендації, розроблені для того, 
щоб допомогти національним системам охорони 
здоров’я впоратися з викликами та тиском, з 
якими вони стикаються, таким чином, щоб вони 
могли надавати високоякісні послуги з охорони 
здоров’я.

Нормативно-правова база:  
Повідомлення Комісії «Про ефективні, доступні 
та гнучкі системи охорони здоров’я» (COM(2014) 
215 фінальна версія від 04.04.2014).

Короткий огляд нормативно-правової бази:         
Воно визначає фактори зміцнення загальної 
стійкості систем охорони здоров’я, спрямовані 
на подолання наслідків фінансової й економічної 
кризи та зростаючої потреби в ресурсах. 
Рекомендації адресовані країнам ЄС, оскільки вони 
несуть основну відповідальність за свою сферу 
охорони здоров’я.  У повідомленні наведено такі 
рекомендації:

• Посилення ефективності послуг, шляхом 
оцінювання продуктивності; розробка 
інтегрованого підходу для того, щоб лікування 
здійснювалося не лише виключно в лікарнях; 
гарантія безпеки та якості допомоги.

• Підвищення доступності для того, щоб 
все населення мало доступ до послуг з 
охорони здоров’я. Цього можна добитися, 
покращивши планування розподілу персоналу 
та ефективність використання ліків. Крім того, 
нормативна-база ЄС з питань мобільності 
пацієнтів дає можливість здійснювати 
лікування закордоном.

• Підвищення гнучкості таким чином, щоб 
системи охорони здоров’я адаптувалися до 
зміни середовища, визначали інноваційні 
рішення, а також масштабніше та ефективніше 
використовували інформацію та інші нові 
технології. 

1.1.3 Впровадження пацієнт-
орієнтованих інновацій в системи 
охорони здоров’я в ЄС

Інновації в сфері охорони здоров’я можуть 
покращити здоров’я та благополуччя пацієнтів 
та громадськості, шляхом забезпечення новими 
продуктами, послугами та лікуванням, які краще 
діятимуть або, можливо, будуть дешевшими, ніж 
ті, що є зараз. Вони також можуть посприяти 
впровадженню більш ефективних шляхів 
організації, управління і контролю за заходами в 
секторі охорони здоров’я, а також покращенню 
умов роботи працівників. Рада Європейського 
Союзу затвердила висновки щодо цього 
важливого питання.

Нормативно-правова база:  
Висновки  Ради «Про користь інновацій для 
пацієнтів» (2014/C 438/06) (Офіційний Вісник C 
438 від 06.12.2014, ст. 12-15).

Короткий огляд нормативно-правової бази:      
В цих висновках урядам держав та Європейській 
комісії пропонується окремо чи спільно розробити 
різноманітні способи заохочення медичних 
інновацій в інтересах пацієнтів. Органам влади 
Європейського Союзу пропонується:

• Розробити «підхід життєвого циклу»  для 
інноваційних лікарських засобів, який 
би охоплював науково-обґрунтовані 
рекомендації на ранньому етапі, встановлення 
цін і відшкодування, а також оцінювання 
ефективності нових продуктів;

• Впровадити стратегію оцінювання медичних 
технологій з особливим акцентом на співпраці 
на всесоюзному рівні; 

• Обмінюватися інформацією про ціни та 
вартість нових лікарських засобів; 
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• Проаналізувати чинне законодавство для того, 
щоб виявити чи потрібно його змінювати, щоб 
забезпечити пацієнтам вчасний доступ до 
нових ліків. 

Органам влади ЄС та Комісії пропонується:

• Проаналізувати можливості надання 
пришвидшеного дозволу на реалізацію для 
нових ліків, і би одночасно гарантувати 
високий рівень безпеки пацієнтів;

• Обмін інформацією щодо доступу пацієнтів до 
ліків, включно зі застосуванням нових незаре-
єстрованих ліків з гуманними намірами; 

• З’ясувати, чи національні цінові політики 
повинні брати до уваги додану лікувальну 
цінність нових лікувальних засобів.

Інноваційний Союз – це одна зі семи 
флагманських ініціатив в Європейській стратегії 
до 2020 року  - стратегія економічного зростання 
ЄС на 10 років. Його ціль – це використання 
інноваційних шляхів промоції здоров’я. У 2011 
році він запустив пілотний проект «Європейське 
інноваційне партнерство в питаннях активного та 
здорового старіння». Його завдання – збільшити 
середню тривалість здорового життя осіб в ЄС на 
2 роки до 2020 року.

1.2 Програми охорони здоров’я

1.2.1 Здоров’я для зростання: програма 
охорони здоров’я ЄС (2014-20)

Нормативно-правова база:  
Регламент (ЄС) № 282/2014 Європейського 
Парламенту та Ради «Про запровадження третьої 
Програми діяльності Союзу в сфері охорони 
здоров’я (2014-2020) та анулювання Рішення № 
1350/2007/EC».

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Завдання цієї програми охорони здоров’я – це 

покращення здоров’я Європейців та зменшення 
нерівності в сфері охорони здоров’я, шляхом 
доповнення політик охорони здоров’я держав-
членів в чотирьох аспектах. Вона створена для 
того, щоб:

• покращувати стан здоров’я та профілактику 
захворювань: держави обмінюватися 
інформацією та належними практиками щодо 
того, як вирішувати проблеми, пов’язані 
з такими факторами ризику, як куріння, 
зловживання алкоголем і наркотиками, 
нездорове харчування та малорухливий спосіб 
життя;

• гарантувати, що громадяни захищені від 
транскордонних загроз здоров’ю: збільшення 
міжнародного туризму та торгівлі означає, що 
ми потенційно можемо піддаватися впливу 
більшої кількості загроз для здоров’я, ніж 
це було в минулому, і потрібно швидко та 
координовано реагувати на них;

• забезпечити підтримку інновацій та стійкості 
систем охорони здоров’я країн ЄС: програма 
має на меті допомогти збільшити можливості 
у сфері охорони здоров’я, знайти оптимальні 
шляхи збільшення обмеженої кількості ресурсів 
та заохотити застосування інноваційних 
підходів, робочих практик і технологій;

• покращити доступ до якісної та безпечної 
охорони здоров’я – це означає, що, наприклад, 
гарантувати, що медична експертиза доступна 
поза межами держави, і для цього потрібно 
сприяти створенню мереж експертних центрів 
по всьому ЄС.

Заходи, які потрібно фінансувати:
Відповідно до цього Регламенту (див. Статтю 7) 
типи і рівні фінансування можуть бути різними. 
Проекти мають показувати, що «додаткова 
вартість» втручання ЄС більша, ніж витрати 
окремих держав («додаткова вартість» ЄС)

Також існують проекти з виключною користю, 
в яких щонайменше 30% коштів запропонованих 
заходів виділяють держави-члени, чий валовий 
національний дохід на душу населення є меншим, 
ніж 90% середнього значення по ЄС, і до цих 
заходів долучаються щонайменше 14 країн. В 
таких випадках вклад ЄС може становити до 80% 
допустимих витрат.

Підтримка ЄС не має перевищувати 60% 
допустимих витрат, якщо заходи пов’язані 
з досягненням цілі програми чи якщо вони 
призначені для фінансування функціонування 
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неурядового органу.

Програма – відкрита для інших країн, 
наприклад, для членів Європейської економічної 
зони, кандидатів та потенційних кандидатів на 
ступ в ЄС та визначених держав-сусідів (див. 
Стаття 6).

В період з 2014 до 2020 року, проекти, що 
відповідають критеріям, отримали фінансування 
в розмірі 450 мільйонів євро.

2. Заходи гарантування 
безпеки здоров’я

2.1 Готовність та реакція

2.1.1 Подолання серйозних 
міжнародних загроз для здоров’я

В минулі роки захворюваність на інфекційні 
хвороби в Європі зменшилася і залишалася 
стабільною. Проте, нові інфекції можуть 
виникнути, як показав приклад ВІЛ/СНІД в 
1980-ті роки, різновиди хвороби Кройцфельда-
Якоба в 1990-ті роки, епідемії тяжкого гострого 
респіраторного синдрому (ТГРС) в 2013 році, 
нещодавньої епідемії пандемічного грипу (H1N1) 
в 2009 році, спалаху вірусу Еболи в 2014 році чи 
спалаху вірусу Зіка в 2016 році. Антимікробна 
резистентність – це також зростаюча проблема 
у сфері громадського здоров’я. Якщо їх виявлено, 
то рання всеєвропейська чи навіть глобальна 
реакція може дати позитивні результати.

Система раннього попередження та 
реагування (СРПР) дає можливість Комісії та 
відповідальним органам влади на національному 
рівні підтримувати постійну комунікацію таким 
чином, що вони можуть попереджувати, оціню-
вати ризики для громадського здоров’я та визна-
чати ті заходи, які можуть допомогти захистити 
громадське здоров’я.

Нормативно-правова база:  
Рішення № 1082/2013/EU Європейського 
парламенту та Ради від 22 жовтня 2013 року 

«Про серйозні транскордонні загрози здоров’ю 
та скасування Рішення № 2119/98/EC» (ОВ L 293, 
05.11.2013, ст. 1-15)

Оригінальний текст Рішення № 1082/2013/EU 
доповнено рядом поправок. Ця зведена версія 
становить виключно документальну цінність.

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Завдання цього Рішення:

• Запровадження правил епідеміологічного 
нагляду, моніторингу, раннього попередження 
та боротьби з серйозними транскордонними 
загрозами для здоров’я, враховуючи 
планування готовності та реагування, 
пов’язані з цими заходами для координації та 
доповнення національних політик.

• Підтримка співпраці та координації між 
країнами Європейського Союзу (ЄС) для того, 
щоб:

• покращити профілактику та контроль 
транскордонного поширення тяжких хвороб 
людей по країнах ЄС; а також

• боротися з іншими серйозними 
транскордонними загрозами для здоров’я з 
метою забезпечення високого рівня захисту 
громадського здоров’я в ЄС.

• Роз’яснення методів співпраці та координації 
між різними суб’єктами на рівні ЄС.

Рішення № 1082/2013/EU охоплює: 
такі біологічні загрози, як: 
• інфекційні захворювання, антимікробна резис-

тентність та біотоксини;

• хімічні, екологічні та невідомі загрози;

• планування готовності та реагування з акцентом 
на координацію в межах ЄС, спрямовану на 
посилення окремих національних заходів;

• спільні закупівлі, щоб дати змогу державам 
сформувати запаси вакцин та лікарських 
засобів;

• епідеміологічний нагляд та ситуативний 
моніторинг;
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• створення системи швидкого повідомлення 
та попередження на рівні ЄС про серйозні 
транскордонні загрози здоров’ю, «Система 
раннього попередження та реагування» 
(СРПР);

• процедури реагування на надзвичайні ситуації; 

•  створення Комітету з охорони здоров›я зі 
залученням національних представників 
держав-членів для того, щоб сприяти обміну 
інформацією, координації планування 
готовності та реагування на кризи та 
спілкування з громадськістю та медичними 
працівниками.

• Країни ЄС вперше повідомили Комісію про 
рівень своєї національної готовності та 
реагування 7 листопада 2014 року, і з того 
часу повідомляють її про це кожних 3 роки.

• 7 грудня 2015 року Комісія подала 
Європейському парламенту і Раді звіт про 
впровадження законодавства і з того часу 
кожних 3 роки формуватиме такі звіти. 

• Європейський центр з контролю та 
профілактики захворювань грає ключову роль 
в ідентифікації, оцінюванні та повідомленні 
про актуальні та нові загрози, які становлять 
інфекційні захворювання для здоров’я людей.

2.2 Кров, тканини та органи 

2.2.1 Трансплантація безпечних 
людських тканин і клітин

Людські тканини і клітини можна брати в 
живих чи мертвих донорів. До них належать: 
кардіоваскулярні тканини (артерії, вени та 
клапани серця), тканини очей (рогівка), кісткові 
та м’язово-скелетні елементи (хрящі, сухожилля), 
нерви та клітини мозку, шкіра, фетальні 
тканини, репродуктивні клітини (сім›я, сперма та 
яйцеклітини) та стовбурові клітини.

Нормативно-правова база:   
Директива 2004/23/EC Європейського парламенту 
та Ради від  31 березня 2004 року «Про 
встановлення стандартів якості та безпечності 
для донації, постачання, тестування, переробки, 

консервації, зберігання та дистрибуції людських 
тканин та клітин» (ОВ L 102, 07.04.2004, ст. 48–
58).

Основний текст Директиви  2004/23/EC 
доповнено рядом поправок. Ця консолідована 
версія  становить виключно документальну 
цінність.

Пов’язана Нормативно-правова база:     
Директива Комісії 2006/17/EC від 8 лютого 
2006 про впровадження Директиви 2004/23/
EC Європейського парламенту та Ради щодо 
визначених технічних вимог для донації, 
постачання та перевірки людських тканин та 
клітин (ОВ L 38, 09.02.2006, ст. 40–52). Див., 
консолідовану версію. 

Директива Комісії 2006/86/EC від 24 жовтня 
2006 «Про впровадження Директиви 2004/23/EC 
Європейського парламенту та Ради  щодо вимог 
відстеження, повідомлення про серйозні побічні 
реакції і події та визначені технічні вимоги щодо 
кодування, переробки, консервування, зберігання 
та дистрибуції людських тканин та клітин» (ОВ 
L294, 25.10.2006, ст. 32–50). Див., консолідовану 
версію.

Директива Комісії 2010/453/EU від 3 серпня 
2010 року «Про введення в дію настанов  щодо 
умов перевірок та контрольних показників, та 
підготовку та кваліфікацію посадових осіб в сфері 
людських тканин і клітин, визначених в Директиві 
2004/23/EC Європейського парламенту та Ради 
(повідомлено згідно з документом C(2010) 5278)» 
(ОВ L 213, 13.08.2010, ст. 48–50).

Директива Комісії (ЄС) 2015/565 від  8 квітня 
2015 року «Про внесення змін в Директиву 
2006/86/EC щодо визначених технічних вимог до 
кодування людських тканин і клітин» (ОВ L 93, 
09.04.2015, ст. 43–55).

Директива Комісії (ЄС) 2015/566 від 8 квітня 
2015 «Про впровадження Директиви 2004/23/
EC щодо процедур верифікації еквівалентних 
стандартів якості та безпечності тканин та клітин» 
(ОВ L 93, 09.04.2015, ст. 56–68)

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
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Огляд законодавства ЄС, пов’язаного з громадським здоров’ям

Завдання цієї Директиви – це мінімізація 
ризику інфікування та профілактика поширення 
захворювання під час трансплантації людських 
тканин та клітин; в директиві визначено стандарти 
якості та безпечності.

Вона охоплює увесь ланцюжок діяльності: від 
донації до постачання, перевірки, переробки, 
консервування, зберігання та розподілу в місця 
медичного використання чи місця виготовлення 
продуктів з цих матеріалів людського походження.

Країни ЄС повинні гарантувати, що:
• визначено компетентні органи влади для 

впровадження та нагляду за впровадженням 
нормативно-правової бази;

• постачання та перевірка тканин та клітин 
здійснюються персоналом з відповідною 
підготовкою та досвідом;

• всі заклади, які займаються тканинами, отри-
мали належну акредитацію, повноваження, 
авторизацію та ліцензію. Якщо під час пере-
вірки виявлено порушення законодавства, то 
ліцензію можна тимчасово призупинити чи 
позбавити її;

• шлях, який проходять всі тканини і клітини, що 
використовуються в ЄС,  від донора до реципі-
єнта і навпаки, можна відслідкувати. Відповід-
ні дані потрібно зберігати щонайменше протя-
гом 30 років після клінічного використання;

• всі тканини та клітини, що імпортуються 
з-поза меж ЄС мають відповідати належним 
стандартам якості та безпечності;

• створено системи для повідомлення, 
розслідування, реєстрації та передачі 
інформації про будь-які серйозні побічні 
ефекти чи реакції;

• тканини і клітини надаються на добровільних 
засадах та безкоштовно, хоча певні витрати 
можуть покриватися після отримання 
обов’язкової згоди;

• всі дані – анонімні, щоб ані донора, ані 
реципієнта неможливо ідентифікувати;

• ця директива не стосується крові та 
компонентів крові, органів та частин органів, 

як і тканин і клітин, які взяли в однієї людини і 
використали для цієї ж людини.

2.2.2 Людська кров та компоненти крові: 
дотримання стандартів

Нормативно-законодавча база: 
директива 2002/98/EC Європейського 

парламенту та Ради від 27 січня 2003, що вста-
новлює стандарти якості та безпечності забору, 
перевірки, переробки, зберігання та дистрибуції 
людської крові та компонентів крові та щодо 
внесення змін в Директиву 2001/83/EC (ОВ L 33, 
08.02.2003, ст. 30–40).

Пов›язані акти: 
Директива Комісії 2004/33/EC від 22 квітня 

2004 року, що впроваджує Директиву 2002/98/
EC Європейського парламенту та Ради щодо 
визначених технічних вимог до крові та 
компонентів крові (ОВ L 91, 30.03.2004, ст. 25–
39). Оригінальний текст Директиви 2004/23/
EC доповнено рядом поправок. Ця консолідова-
на версія становить виключно документальну 
цінність.

Директива Комісії 2005/61/EC від 30 вересня 
2005 року, що впроваджує Директиву 2002/98/
EC Європейського парламенту та Ради щодо 
відстеження, повідомлення про серйозні побічні 
реакції та події (ОВ L 256, 01.10.2005, ст. 32–40).

Директива Комісії 2005/62/EC від 30 вересня 
2005року, що впроваджує Директиву 2002/98/
EC Європейського парламенту та Ради від 
щодо стандартів і специфікацій Співтовариства, 
пов’язаних зі системою забезпечення якості 
роботи закладів крові (ОВ L 256, 01.10.2005, ст. 
41–48).

Короткий огляд нормативно-правової бази: 
Донація людської крові та плазми – це основа 

для широкого спектру важливих, іноді життєво 
необхідних, методів лікування. Кров та її ком-
поненти також використовуються під час зви-
чайних операцій для того, щоб продовжити 
життя пацієнта. Потрібно гарантувати їх якість 
та безпечність для того, щоб запобігти передачі 
інфекції чи хвороби.
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В Директиві міститься таке: 
• Стандарти якості та безпечності для людської 

крові та її компонентів, які мають забезпечувати 
високий рівень захисту здоров’я;

• Вона охоплює забір крові та перевірку, а також 
її переробку, зберігання та дистрибуцію.

• Країни ЄС повинні гарантувати, що:

• Збір і перевірка крові здійснюється тільки у 
визначених, вповноважених, акредитованих 
чи ліцензованих закладах, забезпечених ква-
ліфікованим персоналом;

• Заклади мають систему забезпечення 
якості, ведуть необхідну документацію щодо 
оперативних процедур та протоколів, і їх 
перевіряють принаймні раз на два роки;

• Можна відслідкувати шлях крові та компонентів 
крові від донора до реципієнта і навпаки, а 
дані зберігаються щонайменше протягом 30 
років;

• Компетентні органи влади повідомляються 
про будь-які серйозні несприятливі події, 
спричинені нещасними випадками та 
помилками;

• Потенційним  донорам крові надається 
необхідна інформація, наприклад, деталі про 
процедуру, яка здійснюватиметься, та можли-
вість відмовитися, а також, що вони надають 
такі особисті дані, як їх медична історія;

• Здійснюються заходи, необхідні для заохочення 
добровільних та безоплатних донацій крові;

• Зібрані дані, включно з генетичною 
інформацією, є анонімними для 
унеможливлення ідентифікації донора;

• Звіт про донацію крові надсилається Комісії 
кожні 3 роки;

• Заклади крові оцінюють всіх донорів крові, 
проводиться перевірка кожної донації 
(наприклад, перевірка донора на гепатит В і 
С) та забезпечено належні умови зберігання, 
транспортування та розподілу крові. 

2.2.3 Якість та безпечність органів, 
призначених для трансплантації

Від операцій по трансплантації органів 
залежить життя і смерть сотень тисяч людей 
по всьому світу. Вони покращують якість життя 
пацієнтів, і часто вони – це найбільш економічно 
ефективне лікування, а іноді – це єдиний спосіб 
вилікувати печінкову, легеневу чи серцеву 
недостатність.

Нормативно-правова база:
Директива 2010/53/EU Європейського 

парламенту та Ради від 7 липня 2010 року 
«Про стандарти якості та безпечності людських 
органів, призначених для трансплантації» (ОВ L 
207, 06.08.2010, ст. 14–29).

Поправки до  Директиви 2010/45/EU 
Європейського парламенту та Ради від 7 
липня 2010 року «Про стандарти якості та 
безпечності людських органів, призначених для 
трансплантації» (ОВ L 243, 16.09.2010, ст. 68).

Пов›язані акти: 
 Імплементаційна директива Комісії 2012/25/

EU від 9 жовтня 2012 року, що визначає  
інформаційні процедури для обміну людськими 
органами, призначеними для трансплантації, між 
державами-членами (ОВ L 275, 10.10.2012, ст. 
27–32).

Робочий документ Комісії для персоналу «Про 
проміжний перегляд «Плану заходів по донації 
крові та трансплантації (2009-2015): Посилення 
співпраці між країнами-членами» (SWD(2014) 147 
фінальна версія від 25.04.2014).

Звіт Комісії для Європейського парламенту 
та Ради «Про здійснення повноважень щодо 
прийняття  делегованих актів, затверджених 
Комісією на виконання Директиви 2010/53/
EU Європейського парламенту та Ради від 7 
липня 2010 року щодо  стандартів якості та 
безпечності людських органів, призначених для 
трансплантації» (COM(2015) 123 фінальна версія 
від 10.03.2015)

Короткий огляд нормативно-правової бази:  

Директива визначає таке: 
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Огляд законодавства ЄС, пов’язаного з громадським здоров’ям

• Правила забезпечення якості та безпечності 
трансплантації органів.

• Вона спрямована на те, щоб гарантувати, 
що донорам та реципієнтам забезпечено 
однакову якість, безпечність послуг та правові 
стандарти, не залежно від того, де вони 
живуть. 

• Вона охоплює донацію органів, перевірку, 
характеристику, забір, зберігання, 
транспортування та трансплантацію. 

• Країни ЄС повинні гарантувати, що:

• Система якості та безпечності охоплює увесь 
ланцюжок процесу трансплантації органів – 
від донації до трансплантації чи утилізації. В 
ній має бути враховувати особисті дані донора 
та згоду самої особи чи її родини, а також інші 
умови, визначені законодавством.

• Вибір та оцінювання донорів здійснюється 
вповноваженими лікарями та організаціями, в 
яких працює медичний персонал з відповідною 
кваліфікацією.

• Наявні мінімальні дані про донора, наприклад: 
вік, вага, минула чи теперішня медична істо-
рія. 

• Транспортування органів відповідає 
визначеним вимогам, зокрема, щодо 
правильного маркування та ідентифікації. 

• Забір та трансплантація органів може 
відбуватися тільки в центрах, яким дозволена 
така діяльність відповідно до законодавства 
ЄС. 

• Шлях органів від донора до реципієнта можна 
відслідкувати, протягом щонайменше 30 років. 

• Держави впровадили систему для 
повідомлення, розслідування, реєстрації та 
передачі відповідної інформації про будь-
які серйозні побічні ефекти чи реакції. Коли 
країни ЄС здійснюють обмін органами, то вони 
повинні ділитися інформацією одне з одним.

• Всі донації органів від померлих чи живих 
донорів мають бути добровільними і 
безкоштовними, і здійснюватися за наявності 
відповідної згоди.

• Потрібно здійснювати ретельний підбір та 
скринінг донацій від живих донорів. Потрібно 
гарантувати, що вони відповідають найвищим 
можливим рівням захисту. 

• Всі персональні дані мають бути «ефективно і 
повною мірою захищені». 

• Компетентні органи влади держав регулярно 
обмінюються інформацією в мережі, створеній 
Європейською комісією.  

2.2.4 Стандарти якості, яких мають 
дотримуватися банки крові

Директива 2005/62/EC встановлює технічні 
вимоги, які гарантують дотримання стандартів 
якості та безпечності наведених в  Директиві 
2002/98/EC. 

Нормативно-правова база:  
Директива Комісії 2005/62/EC від 30 вересня 

2005 року, що впроваджує Директиву 2002/98/
EC Європейського парламенту та Ради щодо 
стандартів і специфікацій Співтовариства, 
пов’язаних зі системою забезпечення якості 
роботи закладів крові (ОВ L 256, 01.10.2005, ст. 
41-48).

Пов›язані документи: 
Директива Комісії (ЄС) 2016/1214 від 25 липня 

2016 року про внесення змін в Директиву 2005/62/
EC щодо  стандартів і специфікацій для системи 
забезпечення якості роботи закладів крові (ОВ L 
199, 26.07.2016, ст. 14-15).

Директива Комісії 2005/61/EC від 30 вересня 
2005 року, що впроваджує Директиву 2002/98/EC 
Європейського парламенту та Ради щодо вимог 
відстежуваності, повідомлення про серйозні 
побічні реакції та події (ОВ L 256, 01.10.2005, ст. 
32-40).

Директива Комісії 2004/33/EC від 22 березня 
2004року, що впроваджує Директиву 2002/98/
EC Європейського парламенту та Ради щодо 
визначених технічних вимог до крові та 
компонентів крові (ОВ L 91, 30.03.2004, ст. 25-
39).
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Оригінальний текст Директиви 95/46/EC 
доповнено рядом поправок. Ця консолідована 
версія становить виключно документальну 
цінність.

Директива 2002/98/EC Європейського 
парламенту та Ради від 27 січня 2003 року, що 
встановлює стандарти якості та безпечності 
забору, перевірки, переробки, зберігання та 
дистрибуції людської крові і компонентів крові та 
вносить зміни в Директиву 2001/83/EC (ОВ L 33, 
08.02.2003, ст. 30-40).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
В директиві роз›яснено, як регулятивні органи 

повинні дотримуватися різноманітних вимог щодо 
гарантування безпеки та якості людської крові, 
зібраної та перевіреної в ЄС.

Країни ЄС повинні гарантувати, що:
• Всі заклади крові дотримуються стандартів та 

специфікацій ЄС щодо безпечності та якості.

• Протоколи по належних практиках – доступні, 
і всі банки крові їх використовують. Вони 
повинні взяти до уваги протоколи по належних 
практиках, які спільно розробили Європейська 
комісія та Європейський Директорат по якості 
медицини та охорони здоров›я Європи. 
Відповідно до Директиви (ЄС) 2016/1214, 
країни ЄС повинні гарантувати, що до 15 лютого 
2018 заклади крові почнуть дотримуватися 
протоколів по належних практиках для своїх 
систем якості.

• Контроль якості крові та компонентів крові, що 
походять з держав, що не є членами ЄС та Єв-
ропейської Економічної Зони, здійснюється до 
того, як вони імпортуються в ЄС.

• Керівники закладів крові повинні систематично 
впроваджувати та обслуговувати систему 
якості.

Система якості охоплює:
• забезпечення якості – перевірка всіх процедур, 

приміщень та обладнання;

• персонал та організація – працівники повинні 
мати належну підготовку, чітко окресленні 

завдання та обов’язки, і їх кількість має бути 
достатньою;

• приміщення – це мають бути визначені зони 
для конфіденційних інтерв’ю та забору, 
перевірки, переробки та зберігання крові та 
утилізації відходів;

• обладнання та матеріали мають бути 
перевірені, відкалібровані, технічно справні та 
зареєстровані на складі;

• документація – специфікації, процедури 
та записи про кожен захід мають бути 
актуальними;

• забір крові – процедури ідентифікації, 
проведення інтерв’ю та оцінювання донорів 
мають бути розроблені, а ризики мікробного 
зараження мають бути мінімізовані;

• лабораторна перевірка – всі процедури 
потрібно підтверджувати перед застосуванням, 
а їх якість потрібно регулярно оцінювати;

• переробка та валідація – все обладнання та 
технічні прилади мають використовуватися 
відповідно до валідованих процедур;

• маркування – всі контейнери мають бути 
промарковані зі зазначенням відповідної 
інформації про ідентифікацію їх вмісту на всіх 
етапах;

• випуск – жодну одиницю крові чи компоненту 
крові не можна випускати, допоки всі 
обов’язкові вимоги законодавства не виконано;

• зберігання та дистрибуція – потрібно 
розробити процедури для уникнення будь-якої 
плутанини  з компонентами крові;

• скарги мають бути задокументовані та 
ретельно розслідувані. якщо необхідно, 
то можна відкликати продукти і здійснити 
корективні заходи для попередження їх 
повторення;

• відкликання – потрібно розробити процедуру 
ефективного відкликання, яка би давала змогу 
відстежувати відповідну кров (компоненти) ;

• потрібно розробити системи самоперевірки 
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чи аудиту для кожної операції з метою 
підтвердження дотримання вимог 
законодавства.

3. Системи охорони здоров’я

3.1 Міжнародна охорона здоров’я

3.1.1 Європейська карта медичного 
страхування

Нормативно-правова база:  

2003/751/EC: Рішення № 189 від 18 червня 
2003 року, спрямоване на запровадження 
Європейської карти медичного страхування 
для заміни форм, необхідних для застосування 
Регламентів Ради (ЄЕС) № 1408/71 та (ЄЕС) № 
574/72 щодо доступу до охорони здоров’я під час 
тимчасового перебування на території держави-
члена, що не є компетентною державою чи 
державою резиденства.

2003/752/EC: Рішення № 190 від 18 червня 
2003 року щодо технічних специфікацій для 
Європейської карти медичного страхування.

2003/753/EC: Рішення № 191 від 18 червня 
2003 року щодо заміни форм E111 та E111B на 
Європейську карту медичного страхування.

Короткий огляд нормативно-правової бази: 

Це Рішення запроваджує стандарти для 
Європейської карти медичного страхування. 
Вона заміняє форми E111 та E111B, які 
використовувалися раніше. Вона дає можливість 
громадянам, які тимчасово перебувають на 
території іншої держави ЄС, скористатися 
спрощеними процедурами відшкодування витрат 
на послуги охорони здоров’я, які вони можуть 
отримати таким шляхом:

• Ця карта безкоштовно видається особі 
відповідним національним органом. Цей орган 
визначає термін її дії.

• Її можна використовувати в 28 країнах ЄС 
(1), а також в Ісландії, Норвегії та Швейцарії, 

на таких же умовах, що застосовуються для 
громадян відповідної країни.

• Карта гарантує, що заклад, який надає 
медичну допомогу тимчасовому резиденту, 
отримує відшкодування.

• В карті вказано ім’я власника, дату його 
народження та особистий ідентифікаційний 
номер. До інформації, яка вказується, належать 
деталі щодо організації, яка забезпечує 
медичне страхування власника.

• Якщо застрахована особа не може виготовити 
карту, то вона може отримати тимчасову 
довідку обмеженої дії замість неї. 

• Дизайн карти має відповідати єдиному формату 
та специфікаціям, щоб медичні працівники та 
страхові компанії могли її легко розпізнати. 

• Ця карта – це не альтернатива страхуванню 
для подорожей і вона не покриває витрати на 
будь-які приватні послуги з охорони здоров’я . 

3.1.2 Охорона здоров’я в інших країнах 
ЄС — права пацієнтів

Правила транскордонної охорони здоров›я 
потребували роз›яснення, оскільки вони 
розроблялися на основі окремих рішень 
Європейського суду, винесених протягом більше, 
ніж 10 років. Цю Директиву було створено 
спеціально для того, щоб роз’яснити права на 
охорону здоров’я, що ґрунтуються на рішеннях 
Суду відповідно до Статті 56 Договору про 
функціонування Європейського Союзу, та, 
щоб гарантувати, що ці права реалізуються на 
практиці. Завдання цієї Директиви – роз’яснення 
відносин між правилами транскордонної охорони 
здоров’я та існуючої бази, визначеної Регламенту 
(ЄС) 883/2004 «Про координацію соціального 
захисту».

Нормативно-правова база:  
Директива 2011/24/EU Європейського 

парламенту та Ради від 9 березня 2011 «Про 
реалізацію прав пацієнтів на транскордонну 
охорону здоров’я» (ОВ L 88, 04.04.2011, ст. 45–
65). Оригінальний текст Директиви 2011/24/EU 
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доповнено рядом поправок. Ця консолідована 
версія становить виключно документальну 
цінність.

Пов›язані акти: 
Імплементаційна директива Комісії 2012/52/

EU від 20 грудня 2012 року, що визначає заходи 
для сприяння визнанню медичних призначень, 
виданих в іншій країні-члені (ОВ L 356, 22.12.2012, 
ст. 68–70).

Звіт Комісії Європейському парламенту та 
Ради: Звіт Комісії про функціонування Директиви 
2011/24/EU «Про реалізацію прав пацієнтів на 
транскордонну охорону здоров’я» (COM(2015) 
421 фінальна версія від 04.09.2015)

Делеговане рішення Комісії 2014/286/EU від 
10 березня 2014 року, що встановлює критерії 
та умови, які повинні виконати ті постачальники 
послуг з охорони здоров’я, що хочуть приєднати-
ся до Європейської референс-мережі (ОВ L 147, 
17.05.2014, ст. 71-78).

Імплементаційне Рішення Комісії 2014/287/
EU від 10 березня 2014, що визначає крите-
рії для створення та оцінювання Європейських 
референс-мереж і їх членів, та для покращення 
обміну інформацією та результатами експертиз, 
пов’язаних зі  створенням та оцінюванням таких 
мереж (ОВ L 147, 17.05.2014, ст. 79-87).

Імплементаційне Рішення Комісії 2011/890/
EU від 22 грудня 2011, що встановлює правила 
створення, управління та функціонування мереж 
національних органів влади, що відповідають за 
eHealth (ОВ L 344, 28.12.2011, ст. 48-50).

Імплементаційне Рішення Комісії 2013/329/EU 
від 26 червня 2013, що встановлює правила ство-
рення, управління та прозорого функціонування 
мереж національних органів влади, що відпові-
дають за оцінювання медичних технологій (ОВ L 
175, 27.06.2013, ст. 71-72).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Цей документ визначає умови, відповідно до 

яких пацієнт може здійснювати подорож в іншу 
країну ЄС для того, щоб отримати безпечну та 

високоякісну медичну допомогу та отримати 
відшкодування витрат згідно з їх програмою 
страхування здоров’я. Ця Директива також 
заохочує співпрацю між національними системами 
охорони здоров’я. Вона охоплює таке:

• Країнам ЄС, яка надає лікування має 
гарантувати, що:

• пацієнти отримують всю інформацію, 
необхідну для прийняття поінформованого 
рішення;

•  існують прозорі процедури подання скарг;
• існує страхування професійної 

відповідальності або інші подібні гарантії;
• конфіденційності персональних даних 

дотримано;
• пацієнти мають доступ до письмових або 

електронних записів про лікування, яке 
вони отримують;

• плата за медичну допомогу така ж, як і для 
пацієнтів-резидентів. 

• Країна ЄС, в якій застрахований пацієнт, має 
гарантувати, що:

• вартість послуг з охорони здоров’я, які було 
надано пацієнту, відшкодовано;

• інформація про права та привілеї пацієнтів 
є доступною; 

• пацієнти мають доступ до будь-якого 
подальшого лікування, яке може 
знадобитися;

• пацієнти мають доступ до своїх медичних 
записів.

• Існують національні контактні пункти, 
які надають інформацію та консультації 
пацієнтським організаціям, постачальникам 
медичних послуг та страховими компаніями.

• Постачальники послуг з охорони здоров’я 
надають пацієнтам таку інформацію про:

• варіанти лікування; 
• доступність; 
• якість та безпечність тих послуг з охорони 

здоров’я, які вони надають;
• ціни;
• статус авторизації та реєстрації. 
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• Рідна країна пацієнта має відшкодувати 
вартість лікування згідно з тими розцінками, які 
вона застосовує на своїй території. Вона також 
може прийняти рішення про відшкодування 
витрат на транспорт та житло.

• Перед тим, як вирушати закордон на лікування, 
пацієнтам може бути потрібно отримати 
попередній дозвіл у своїй країні. Він може 
знадобитися, якщо медична допомога перед-
бачає щонайменше одну ніч перебування в 
лікарні та/чи використання високоспеціалізо-
ваного та дорогого медичного обладнання, 
або становить особливий ризик для пацієнта 
чи населення. 

• Національний орган може відмовити у 
наданні попереднього дозволу, якщо він 
вважає, що може надати пацієнту необхідну 
медичну допомогу в термін, який є медично 
обґрунтованим. 

• Запити на медичне лікування в іншій країні 
ЄС розглядаються протягом обґрунтованого 
періоду часу.

• Рецепти, видані в одній країні ЄС, діють в 
іншій. 

• Національні органи охорони здоров’я 
повинні співпрацювати між собою в 
питаннях впровадження законодавства та 
розвитку Європейських референс-мереж та з 
постачальниками послуг з охорони здоров’я та 
експертними центрами. 

• Співпраця охоплює боротьбу з рідкісними 
захворюваннями, розробку системи e-health 
та оцінку нових медичних технологій.

• Цей документ не охоплює тривалий догляд, 
розподіл та доступ до органів або вакцинацій. 

• Директива не стосується того, як країни ЄС 
організовують та фінансують свої національні 

системи охорони здоров›я для своїх громадян.

• Європейська Комісія кожні 3 роки складає звіт 
про те, як працює система та як діє директива. 
Перший звіт сформовано у вересні 2015 року. 

3.2 Медичні працівники

3.2.1 Працівники сфери охорони здоров’я 
в ЄС

Нормативно-правова база: 

Зелена книга про медичних працівників 
в Європі (COM(2008) 725 фінальна версія, 
10.12.2008).

Робочий документ Комісії для персоналу 
«Про План заходів для медичних працівників 
ЄС – Супутній документ – Повідомлення Комісії 
Європейському парламенту, Раді, Європейському 
економічному та соціальному комітету та Комітету 
регіонів – На шляху до відновлення великої 
кількості робочих місць» (SWD(2012) 93 фінальна 
версія, 18.04.2012).

Пов›язані документи: 
Повідомлення Комісії Європейському 

парламенту, Раді, Європейському економічному 
та соціальному комітету та Комітету регіонів 
– На шляху до відновлення великої кількості 
робочих місць (COM(2012) 173 фінальна версія, 
18.04.2012).

Повідомлення Комісії Європейському 
парламенту та Раді «Про впровадження 
Директиви 2009/50/EC щодо умов в’їзду та 
перебування громадян третіх держав з метою 
працевлаштування на посади, що вимагають 
високого рівня кваліфікації («Блакитна карта 
ЄС»)» (COM(2014) 287 фінальна версія , 
22.05.2014).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Цей план заходів створено для того, щоб 

допомогти країнам ЄС впоратися з основними 
викликами у сфері охорони здоров’я, і в ньому 
окреслено заходи, спрямовані на посилення 
співпраці та поширення належних практик в 
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Європі. В цьому плані заходів наведено основні 
пріоритети, які визначили міністри охорони 
здоров’я ЄС в грудні 2010 року. Він розроблений 
на основі консультацій Комісії з громадськістю 
щодо Зеленої книги про медичних працівників в 
Європі, що проводилися у 2008 році.

Зелена книга:
У Зеленій книзі розглянуто виклики, з якими 

стикається ЄС в питаннях, пов’язаних з медичними 
працівниками. В ній запропоновано кілька шляхів 
подолання проблем, серед яких:

• Посилення можливостей для скринінгу, 
промоції здоров’я та профілактики 
захворювань;

• Обмін належними практиками щодо 
мобільності медичних працівників; 

• Перегляд принципів залучення працівників з 
країн, які не належать до ЄС; 

• Збір порівняльної інформації про медичних 
працівників; 

• Забезпечення навчання для працівників з 
питань використання нових технологій та 
інших навичок; 

• Подальше заохочення приватних підприємців 
долучатися до сектору охорони здоров’я. 

План заходів

В плані заходів визначено 5 ключових взаємно 
пов’язаних викликів для медичних працівників 
ЄС, що спричинені старінням населення:

• підвищення потреби в робочій силі;

• потреба в нових методах лікування та нових 
шляхах надання допомоги; 

• зменшення кількості медичних фахівців; 

• труднощі зі залученням та збереженням 
медичних працівників; 

• постійне зменшення кількості медичних 
працівників. 

Для вирішення цих проблем, Європейська 
комісія запропонувала заходи, що стосуються 

таких аспектів:

• Покращення планування і прогнозування 
забезпечення медичними працівниками 

• 3-річна спільна робота ЄС для прогнозуван-
ня потреб в медичних працівниках, спря-
мована на ефективне планування в ЄС, яка 
мала розпочатися наприкінці 2012 року;

• Дослідження структурних та навчальних 
можливостей в ЄС.  

• Прогнозування тих навичок, які знадобляться 
в майбутньому, та покращення постійного 
професійного розвитку та підвищення 
кваліфікації

• Створення альянсу ЄС з питань навичок 
для сфери охорони здоров’я для розробки 
нових навчальних курсів конкретно для цієї 
сфери та нових типів професійно-технічної 
освіти та навчання;

• Значніша промоція програм фінансування 
ЄС (напр. Erasmus +), які забезпечують 
підтримку транскордонного навчання та 
освіти для студентів-медиків та медичних 
працівників. 

• Залучення та збереження медичних фахівців 

• Планування людських ресурсів має 
враховувати те, як робоче середовище 
впливає на залучення, збереження, 
мобільність та продуктивність працівників, 
а також результати лікування та якість 
допомоги, що надаються пацієнтам;

• Країни ЄС повинні адаптувати робочі місця 
та практики ринку праці для підвищення 
можливостей працівників старшого віку. 

• Етичне залучення медичних фахівців 

• Комісія мала представити звіт щодо 
Директиви про Блакитну карту ЄС до 2014 
для того, щоб проаналізувати те, як і якою 
мірою використовуються її протоколи по 
етичному залученню персоналу.
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3.2.2 Профілактика травм медичних 
працівників: угоди ЄС зі соціальними 
партнерами

ЄС впровадив певні заходи, спрямовані 
на покращення захисту працівників, до них 
належать:

• заохочення покращувати безпеку та здоров’я 
працівників на роботі;

• встановлення мінімальних вимог до безпеки 
та здоров’я при роботі з обладнанням; 

• вирішення проблем, пов’язаних з ризиком 
впливу біологічних агентів на роботі.  

Нормативно-правова база:  
Директива Ради 2010/32/EU від 10 травня 

2010 року, що впроваджує Рамкову угоду про 
профілактику травм, заподіяних гострими 
предметами, в лікарнях та сфері охорони 
здоров’я, укладену HOSPEEM та EPSU (ОВ L 134, 
01.06.2010, ст. 66-72).

Пов›язані документи:
Консолідована версія Договору про 

функціонування Європейського Союзу – Частина 
три – Політики Союзу та внутрішня взаємодія - 
Розділ X – Соціальна політика — Стаття 153 (ex 
Article 137 TEC) (ОВ C 202, 07.06.2016, ст. 114-
116).

Консолідована версія Договору про 
функціонування Європейського Союзу – Частина 
три – Політики Союзу та внутрішня взаємодія - 
Розділ X – Соціальна політика — Стаття 154 (ex 
Article 138 TEC) (ОВ C 202, 07.06.2016, ст. 116).

Консолідована версія Договору про 
функціонування Європейського Союзу – Частина 
три – Політики Союзу та внутрішня взаємодія - 
Розділ X – Соціальна політика — Стаття 155 (ex 
Article 139 TEC) (ОВ C 202, 07.06.2016, ст. 116).

Директива 2009/104/EC Європейського 
парламенту та Ради від 16 вересня 2009 стосовно 
мінімальних вимог до якості та стану здоров’я 
для працівників, що використовують обладнання 
на роботі (друга окрема Директива в розумінні 

Статті16(1) Директиви 89/391/EEC) (ОВ L 260, 
03.10.2009, ст. 5-19).

Директива 2000/54/EC Європейського 
парламенту та Ради від 18 вересня 2000 про 
захист працівників від ризиків, пов’язаних з 
впливом біологічних агентів на роботі (сьома 
окрема директива в розумінні Статті16(1) Дирек-
тиви 89/391/EEC) (ОВ L 262, 17.10.2000, ст. 21-
45).

Директива Ради 89/391/EEC від 12 червня 1989 
року «Про впровадження заходів, спрямованих 
на заохочення покращень безпеки та здоров’я 
працівників на роботі» (ОВ L 183, 29.06.1989, ст. 
1-8).

Оригінальний текст Директиви 89/391/EEC 
доповнено рядом поправок. Ця консолідована 
версія становить виключно документальну 
цінність.

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Завдання цієї Директиви – це захист медичних 

працівників від травм, заподіяних голками 
та іншими гострими інструментами, шляхом 
впровадження Рамкової угоди, укладеної між 
європейськими соціальними партнерами, 
HOSPEEM та EPSU, щодо таких аспектів:

Цей договір укладено для:

• створення якомога безпечнішого робочого 
середовища;

• профілактики травм працівників, заподіяних 
будь-якими гострими предметами медичного 
призначення (включно з колотими ранами, 
заподіяними голками); 

• захисту працівників з групи ризику; 

• запровадження інтегрованого підходу до 
політики; 

• створення процедури реагування та 
відслідковування. 

• Сфера дії: 

• Угода стосується всіх працівників лікарень та 
сфери охорони здоров’я, а також всіх осіб, 
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яких працевлаштовують чи контролюють 
роботодавці зі сфери охорони здоров’я.

• Роботодавці повинні також докласти зусиль 
до гарантії того, що субпідрядники також 
дотримуються цих правил. 

• Ця угода стосується посад в державних та 
приватних організаціях/службах охорони 
здоров’я, та в будь-яких місцях, де надаються 
послуги чи здійснюються заходи з охорони 
здоров’я під наглядом та керівництвом 
роботодавця. 

Інтегрований підхід 
В цій угоді запроваджено 11 принципів, які 

формують основу комплексного стратегічного 
підходу. Вони стосуються такого:

• Оцінювання ризиків — стосується всіх 
ситуацій, в яких можуть бути травми, кров чи 
інші потенційно інфіковані матеріали; 

• Зменшення, попередження та захист від 
ризиків, до яких належать: 

• зменшення ризиків — запровадження 
техніки безпеки під час використання та 
утилізації гострих медичних інструментів та 
забруднених відходів;

• попередження ризиків — розробка цілісної 
політики профілактики, яка би враховувала 
технології, організацію праці, умови праці 
тощо;

• захист від ризиків — пропонувати 
безкоштовну вакцинацію та повторну 
вакцинацію.

• навчання — у тому числі щодо правильного 
використання медичних приладів з 
механізмами захисту від гострих травм, а 
також інструктаж для нового та тимчасово-
го персоналу; 

• інформування та підвищення обізнаності 
— в тому числі і акцентування уваги на 
ризиках та поширення належних практик; 

• порядок моніторингу та 

звітування — перегляд існуючих процедур 
та зобов›язання для працівників щодо 
негайного повідомлення про нещасні 
випадки чи інциденти; 

• реакція та відслідковування — в тому числі і  
негайна допомога потерпілому працівнику 
та вимога до роботодавців розслідувати 
причини та обставини такої події. 

3.3 Безпека пацієнта

3.3.1 Безпека пацієнта та якість допомоги 
в системах громадського здоров’я в ЄС

Європейський Союз (ЄС) відповідає за 
забезпечення високого рівня здоров’я громадян 
у всіх своїх політиках та заходах. Очікується, що 
він допомагатиме національних органам влади, 
що відповідають за організацію та надання 
послуг з охорони здоров’я та медичної допомоги, 
координуватиме їх зусилля, спрямовані на захист 
громадського здоров’я.

Близько 3.2 мільйонів пацієнтів на рік в ЄС 
страждають від тої чи іншої небажаної реакції під 
час медичного лікування. До їх причин належать: 
нозокоміальні інфекції, медичні чи хірургічні 
помилки, поломки медичного обладнання чи 
помилковий діагноз. Згідно з оцінками 20% - 30% 
з них можна було попередити.

Нормативно-правова база: 
Висновки  Ради «Про безпеку пацієнтів та 

якість допомоги з урахуванням профілактики 
та контролю нозокоміальних інфекцій чи 
антимікробної резистентності» (2014/C 438/05) 
(Офіційний Вісник C 438 від 06.12.2014, ст. 7-11).

Короткий огляд нормативно-правової бази: 
 У висновках висловлено заклик до країн ЄС:

• повною мірою впровадити Рекомендації 
Ради 2009/C 151/01 про безпеку пацієнтів, 
з урахуванням профілактики та контролю 
нозокоміальних інфекцій; 

• впроваджувати настанови, рекомендації та пе-
редовий досвід в питаннях безпеки пацієнтів;
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• сприяти освіті та навчанню медичного 
персоналу щодо безпеки пацієнтів та 
нозокоміальних інфекцій;

• заохочувати медичні організації просувати 
культуру безпеки пацієнтів;

• розробити заходи, які дозволять медичним 
працівникам чи пацієнтам повідомляти 
про порушення без осуду з боку колег чи 
керівництва;

• заохочувати участь та розширення 
можливостей пацієнтів, сімей та неофіційних 
опікунів;

• посилити заходи для запобігання та контролю 
інфекцій;

• розробити рекомендації для фахівців щодо 
обґрунтованого використання антибіотиків;

• приділяти особливу увагу антимікробній 
резистентності (той факт, що мікроорганізми, 
що викликають інфекції, стали резистентними 
через надмірне використання або неправильне 
використання антибіотиків).

Серед іншого, національні органи та Комісія 
повинні спільно:

• сприяти збору інформації про несприятливі 
реакції з боку здоров›я;

• розробити керівництво ЄС щодо залучення 
пацієнтів та громадян (наприклад, інформація 
про права пацієнта, стандарти безпеки, 
процедури подання скарг та доступні 
компенсації);

• посилити та координувати дослідження 
протимікробної резистентності, включаючи 
співпрацю між сферами охорони здоров›я 
людини та тварин;

• до грудня 2016 року завершити заходи щодо 
сталого співробітництва в ЄС в питаннях 
безпеки пацієнтів та якості обслуговування. 

Крім того, в комплексі заходів, спрямованих 
на гарантування безпеки пацієнтів зроблено 
акцент на тому, як національні органи та комісія 
вирішують проблеми, пов’язані з безпекою 
пацієнтів. Робоча група з питань безпеки 
пацієнтів та якості обслуговування також зробила 

свій вклад в різноманітні політики.

3.3.2 Безпека пацієнтів та профілактика 
нозокоміальних інфекцій

Згідно зі статистикою, в одного з 20 
госпіталізованих пацієнтів виникає нозокоміальна 
інфекція, а це – 4.1 мільйон пацієнтів на рік в 
Європейському Союзі та 37 000 смертей. Більшості 
з цих смертей можна уникнути. Ця рекомендація 
стосується роботи Всесвітньої організації здоров’я 
в питанні розробки основ системи безпеки 
пацієнтів.

Нормативно-правова база:  
Рекомендація Ради від 9 червня 2009 року «Про 

безпеку пацієнта з урахуванням профілактики 
та контролю нозокоміальних інфекцій» (2009/C 
151/01) (ОВ C 151, 03.07.2009, ст. 1–6).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Завдання цієї рекомендації – гарантія безпеки 

пацієнтів під час лікування основних проблем зі 
здоров’ям, які вимагають значних фінансових 
затрат. Кожного року, від 8 до 12% пацієнтів, що 
надходять на лікування в лікарні, страждають 
від ускладнень, пов’язаних з тією допомогою, 
яку вони отримали в лікарнях в Європейському 
Союзі (ЄС). В цій рекомендації висловлено заклик 
запровадити систему для покращення безпеки 
пацієнтів та профілактики неблагополучних 
подій, зокрема, нозокоміальних інфекцій, якими 
пацієнти можуть інфікуватися в закладах охорони 
здоров’я.

Безпека пацієнта: 
Створення та розробка національних політик 

та програм, пов’язаних з безпекою пацієнтів: 

• Країни ЄС повинні визначити компетентний 
орган, що відповідатиме за безпеку пацієнтів 
на своїй території. Цей захід, серед іншого, 
звертатиме увагу на те, що безпека пацієнта – 
це пріоритетна проблема в політиках охорони 
здоров’я та програмах на національному, 
регіональному та місцевому рівнях.

• З метою покращення безпеки пацієнтів, 
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потрібно розробити більш ефективні системи, 
процедури та інструменти для сфери охорони 
здоров’я.

• Потрібно заохочувати організації медичних 
фахівців брати більш активну участь в заходах, 
пов’язаних з безпекою пацієнтів. 

• Потрібно запровадити підхід, спрямований 
на поширення безпечних практик для 
попередження найчастіших неблагополучних 
подій, до яких належать: реакції на 
медикаменти, нозокоміальні інфекції 
та ускладнення, пов’язані з хірургічним 
втручанням.  

Залучення пацієнтів до цього процесу: 
Пацієнти мають брати участь у розробці 

політик безпеки пацієнтів через асоціації, що їх 
представляють. Більше того, їм потрібно надавати 
інформацію про актуальні стандарти безпеки, 
як і про процедури повідомлення про скарги та 
доступні відшкодування і компенсації. Потрібно 
також забезпечити пацієнтам можливість 
отримати основні знання про безпеку пацієнтів. 

Покращення та впровадження систем 
інформування та звітування: 
• Впровадження чи покращення існуючих 

систем звітування має бути спрямоване на 
збір інформації щодо обсягів, типів та причин 
інцидентів, пов’язаних з лікуванням пацієнтів. 
Такі системи мають бути створені для того, щоб 
заохочувати медичних працівників звітувати 
про неблагополучні події. Вони також мають 
давати пацієнтам та їх сім’ям  можливість 
ділитися інформацією про свій досвід.

• Ці системи мають доповнювати інші системи 
управління ризиками у сфері безпечності 
охорони здоров›я, зокрема системи 
фармаконагляду. 

Навчання та підготовка медичних працівників: 
• Медичні працівники відіграють важливу 

роль в підвищенні безпеки пацієнтів. Тому 
важливо, забезпечити мультидисциплінарну 
підготовку та навчання щодо цього питання. 
Основні навчальні програми та програми 
післядипломної освіти, підвищення кваліфікації 

та навчання без відриву від роботи для 
медичних працівників мають містити теми, 
пов’язані з безпекою пацієнтів.

• Всіх медичних працівників потрібно належним 
чином інформувати про існуючі ризики та 
заходи безпеки.

Обмін знаннями, досвідом та кращими 
практиками на рівні ЄС:
• Розробка системи класифікації та оцінки на 

рівні ЄС могла би бути корисним заходом. 
Цей підхід вимагає підготовки універсальних 
визначень та термінології, як і порівняльних 
індикаторів, за допомогою яких країни ЄС 
зможуть спільно використовувати інформацію 
та досвід, отримані на національному рівні.

• Цей обмін знаннями та кращими практиками 
може допомогти покращити політики безпеки 
пацієнтів та краще таргетувати дослідження у 
цій сфері. 

Профілактика нозокоміальних інфекцій 
Потрібно запровадити стратегію профілактики 

та контролю нозокоміальних інфекцій для того, 
щоб:

• впроваджувати заходи з профілактики та 
контролю на національному або регіональному 
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рівні;

• покращити профілактику та боротьбу з 
інфекціями в закладах охорони здоров’я;

• запровадити активні системи нагляду;

• сприяти навчанню та підготовці медичних 
працівників;

• полегшити  пацієнтам доступ до інформації.

4.Оцінювання ризиків 

4.1 Принцип профілактики

Нормативно-правова база: 
Повідомлення Комісії «Про принцип 

профілактики» (COM(2000) 1 фінальна версія від 
2 лютого 2000 р.)

Короткий огляд нормативно-правової бази: 
В повідомлені роз’яснено профілактичні заходи 

для забезпечення швидкої реакції, коли виникає 
потенційна загроза здоров’ю людей, тварин чи  
рослин, чи для захисту довкілля. Зокрема, якщо 
наукових даних не достатньо для повноцінного 
оцінювання ризиків, то можна використати цей 
принцип для того, щоб, наприклад, зупинити 
реалізацію чи відкликати з ринку продукти, які 
можуть становити небезпеку. В цьому повідомленні 
наведено загальні настанови щодо застосування 
принципу профілактики. Принцип профілактики 
детально роз’яснено в Статті 191 Договору про 
функціонування Європейського Союзу. Завдання 
цього принципу – забезпечення високого рівня 
захисту довкілля за допомогою профілактичних  
рішень у випадку, коли  виникають ризики. Проте 
на практиці, сфера застосування цього принципу 
є значно ширшою і охоплює політику захисту 
споживачів, закони Європейського Союзу (ЄС) 
щодо продуктів харчування та здоров’я людей, 
тварин та рослин.

Визначення цього принципу на міжнародному 
рівні матиме позитивний вплив, і таким чином 
можна буде забезпечити належний рівень 
захисту довкілля та здоров’я під час міжнародних 
переговорів. Це прописано в різноманітних 
міжнародних договорах, зокрема в Договорі про 
санітарію та фітосанітарію (ДСФ), укладеному в 
рамках діяльності Всесвітньої організації охорони 

здоров›я (ВООЗ).

Застосування принципу профілактики
Згідно з вказівками Європейського Союзу 

застосовувати принцип профілактики можна 
тоді, коли явище, процес чи продукт можуть 
становити небезпеку відповідно до наукового та 
об’єктивного оцінювання, якщо таке оцінювання 
не може достатньо точно визначити ступінь 
ризику. Застосування цього принципу належить 
до загальної системи аналізу ризиків (яка, окрім 
оцінювання ризику, включає управління ризиками 
та повідомлення про ризики), і якщо говорити 
точніше – до сфери управління ризиками на етапі 
прийняття рішень.

Комісія наголошує на тому, що принцип 
профілактики можна застосовувати у разі 
виникнення потенційних ризиків, але ним не 
можна виправдовувати довільні рішення. 

Профілактичний принцип можна 
використовувати тільки тоді, коли такі три 
попередні умови виконуються:

• ідентифіковано потенційно негативний вплив; 

• проведено оцінювання наукових даних; 

• оцінено масштаб науково-обґрунтованої 
невизначеності. 

Профілактичні заходи 
Органи, що відповідають за управління 

ризиками, можуть приймати рішення про те, чи 
потрібно їм діяти, ґрунтуючись на рівні ризику. 
Якщо ризик високий, то можна вжити кількох 
видів заходів. До них можуть належати: розробка 
відповідних законодавчих актів, фінансування 
дослідницьких програм, заходи по інформуванню 
громадськості, тощо.

Загальні керівні вказівки 
Принцип профілактики ґрунтується на трьох 

конкретних принципах:

• якомога більш вичерпне наукове оцінювання, 
визначення рівня наукової невизначеності;

• оцінювання ризиків та оцінювання потенційних 
наслідків бездіяльності; 

• залучення всіх зацікавлених сторін до 
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вивчення профілактичних заходів, як тільки 
отримано результати наукового оцінювання 
та/чи оцінювання ризиків. 

Крім того, під час використання принципу 
профілактики, застосовуються і загальні 
принципи управління ризиками під. Це – такі 
п’ять принципів:

• співрозмірність застосованих заходів та 
обраного рівня захисту;

• застосування заходів – недискримінаційне;

• ці заходи узгоджуються зі схожими заходами, 
які вже вживалися в подібних ситуаціях або з 
рамках подібних підходів;

• вивчення переваг та витрат, якщо дії 
вживатимуться і якщо - ні;

• аналіз заходів з точки зору наукових досягнень.

Тягар доказування
В більшості випадків, Європейські споживачі та 

асоціації, які їх представляють, повинні доводити 
небезпеку, яку становить процес чи продукт, що 
вийшов на ринок, за винятком лікарських засобів, 
пестицидів та харчових добавок.

Проте, якщо заходів вжито в рамках принципу 
профілактики, то від виробника, постачальника 
чи імпортера можна вимагати доведення 
безпечності. Доцільність цього варіанту потрібно 
вивчати для кожного конкретного випадку. Його 
не можна використовувати загалом для всіх 
продуктів чи процесів на ринку.

4.2 Наукові комітети 

4.2.1 Науковий комітет ЄС з питань 
безпеки споживачів (НКБС)  та здоров’я, 
довкілля, та нових ризиків (НКЗДНР)

Нормативно-правова база: 

 Рішення  Комісії від 7 серпня 2015 року «Про 
створення наукових комітетів у сфері охорони 
здоров’я, безпеки споживачів та довкілля» 
(C(2015) 5383 фінальна версія, 07.08.2015).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  

Цим рішенням створено 2 наукові комітети з 
питань безпеки споживачів і безпеки споживачів 
та з питань  довкілля і нових ризиків, які 
мають надавати Європейській комісії науково-
обґрунтовані рекомендації та оцінку ризиків в цих 
сферах.

Роль комітету полягає в тому, щоб: 
• надавати науково-обґрунтовані висновки про 

оцінювання ризиків у випадках, передбачених 
законами ЄС;

• надавати науково-обґрунтовані рекомендації 
на вимогу Комісії щодо питань, пов’язаних з 
громадським здоров’ям, безпекою споживачів 
та ризиками для довкілля;

• на прохання визначати, які дослідження 
потрібно провести, щоб заповнити критично 
важливі прогалини в інформації, здійснити 
оцінку запропонованих майбутніх досліджень 
та оцінку результатів досліджень з точки зору 
тих сфер, в яких цей комітет спеціалізується; 

• швидко надавати рекомендації про наукові 
знання, пов›язані з конкретними ризиками, 
якщо вони потрібні терміново; 

• брати участь в тематичних групах чи заходах 
разом з іншими органами ЄС чи науковими 
організаціями з метою моніторингу та 
сприяння розвитку наукових знань в сферах, 
що належать до їх компетенції; 

• привертати увагу Комісії та її служб до 
конкретних чи нових проблем, які, на думку 
комітету, можуть становити реальний чи по-
тенційний ризик для безпеки споживачів, гро-
мадського здоров’я чи довкілля, за допомогою 
меморандумів чи офіційних заяв; 

• переймати методологію здійснення та надання 
оцінювання ризиків та постійно її переглядати, 
щоб вона відображала відповідні наукові 
фактори, і гарантувати, що вона відповідає 
актуальним практикам оцінювання ризиків. 

Термін повноважень 
• Члени комітету призначаються на 5-річний 

термін.

• Вони залишаються на своїх посадах допоки їх 



34

Огляд законодавства ЄС, пов’язаного з громадським здоров’ям

не замінять чи повторно не призначать на цю 
посаду. 

Незалежність
• Члени та експерти, залучені ззовні, мають 

діяти незалежно та в інтересах громадськості.

• Члени призначаються в особистому порядку; 
вони не можуть делегувати свої обов’язки ін-
шим особам. 

• Перед призначенням та кожного року після 
цього потрібно робити заяви про конфлікт 
інтересів. 

• На кожному засіданні члени та експерти, 
залучені ззовні, повинні заявляти про 
конкретні інтереси, які можуть скомпромету-
вати їх незалежний статус в питаннях, що ви-
несені на порядок денний. 

Прозорість
• Всі релевантні документи (як, напр., порядки 

денні, протоколи та подання учасників) мають 
публікуватися на спеціальному веб-сайті.

• Потрібно також надавати посилання на цей 
веб-сайт з реєстру експертних груп. 

5. Профілактика захворювань

5.1 Антимікробна резистентність 

5.1.1 Антимікробна резистентність — 
заходи ЄС

АМР – природнє явище, але надмірне і 
неправильне використання антимікробних 
лікарських засобів для лікування людей і тварин 
та неналежний  інфекційний контроль зробили 
його всесвітньою загрозою здоров’ю. АМР 
безпосередньо впливає на здоров’я людей та 
економіку. Кожного року в ЄС 25 000 осіб вмирає 
від інфекцій, спричинених бактерій резистентних 
до антибіотиків. Інфекції призводять до надмірних 
витрат на охорону здоров’я та щорічних збитків 
щонайменше в розмірі 1.5 млн. євро.

Антимікробна резистентність (АМР) –  здатність 
мікроорганізмів розвивати стійкість до лікування, 

особливо до антибіотиків.

Нормативно-правова база: 
Повідомлення Комісії Європейському 

парламенту та Раді – План дій по боротьбі 
зі зростаючою загрозою, яку становить 
антимікробна резистентність (COM(2011) 748 
фінальна версія, 15.11.2011).

Пов›язані документи: 
Висновки Комісії про наступні кроки на шляху 

до того, щоб ЄС став регіоном, який дотримується 
кращих практик по протидії антимікробною 
резистентністю (ОВ C 214, 25.06.2019, ст. 1-7).

Повідомлення Комісії Європейському 
парламенту та Раді – Європейський план дій 
«Єдине здоров’я» по протидії антимікробній 
резистентності (АМР) (COM(2017) 339 фінальна 
версія, 29.06.2017).

Висновки комісії щодо наступних кроків по 
протидії антимікробній резистентності в рамках 
підходу «Єдине здоров’я» (ОВ C 269, 23.07.2016, 
ст. 26-30).

Короткий огляд нормативно-правової бази: 
В плані дій представлено комплексний підхід 

до подолання зростаючої загрози антимікробної 
резистентності. Відповідно до ініціативи 
Європейського Союзу «Єдине здоров›я», він 
охоплює такі сфери, як: медицина та ветеринарія, 
тваринництво, сільське господарство, торгівля та 
довкілля. В червні 2016 року міністри ЄС надали 
політичне схвалення подальшого здійснення 
комплексу заходів.

Цей план дій замінено на «Європейський план 
дій «Єдине здоров’я» по протидії антимікробній 
резистентності», який затвердили в 2017 році.

План дій по протидії антимікробній 
резистентності (АМР) створено для того, щоб:

• впевнитися, що антимікробні засоби 
використовуються належним чином як для 
лікування людей, так і тварин;

• запобігати мікробним інфекціям та їх 
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поширенню;

• розробити нові ефективні антимікробні засоби 
або альтернативне лікування;

• співпрацювати з міжнародними партнерами 
для стримування ризиків АМР;

• покращити моніторинг та нагляд у медицині 
людей та ветеринарії;

• сприяти дослідженням та інноваціям;

• покращити комунікацію, освіту та навчання.

В цьому плані дій визначено 12 конкретних 
заходів для досягнення 7 цілей. Вони варіюються: 
від покращення профілактики інфекцій в лікарнях 
до посилення систем нагляду за АМР.

Оцінка ефективності плану дій в період 2011-
2016 років, опублікована в лютому 2016, виявила, 
що:

• моніторинг та нагляд значно покращились;

• загалом з 2011 року кількість антимікробних 
засобів для тварин, проданих на території ЄС, 
зменшилася;

• рівень продажів антибіотиків для людей 
стабілізувався;

• досягнуто значного прогресу в галузі 
досліджень та інновацій;

• Європейська Комісія підтримувала національні 
органи влади у заохоченні дотримання 
належних практик у сфері громадського 
здоров’я та охорони здоров›я тварин;

• законодавчі пропозиції щодо ветеринарної 
медицини та лікувальних кормів (2014 р.) та 
новий закону про охорону здоров’я тварин 
(опублікований у 2013 р., та введений в дію у 
2016 р.) повинні сприяти вирішенню проблеми 
АМР;

• план дій став символом політичної волі ЄС та 
стимулював дії в країнах ЄС.

В червні 2016 року міністри ЄС надали 
політичне схвалення широкомасштабній стратегії 
по протидії АМР. Вони звернулися зі закликом до:

• країн ЄС, щоб ті: 

• розробили національний план дій по 
протидії АМР до середини 2017 року;

• залучили відповідні міністерства до його 
розробки та впровадження;

• встановили вимірювані цілі в питанні 
зменшення поширення інфекцій серед 
людей і тварин;

• підвищили обізнаність споживачів, 
тваринників та відповідних спеціалістів;

• заохочували фармацевтичні компанії 
розробляти нові продукти.

• країн ЄС та Комісії, щоб ті:

• розробили новий і всеохоплюючий план дій 
ЄС по протидії антимікробній резистентності 
на основі підходу «Одне здоров›я»;

• вживали заходів для боротьби з незаконною 
торгівлею та використання антимікробних 
препаратів;

• посилювати співпрацю між національними 
органами влади, Комісією та іншими 
релевантними сферами, включаючи 
медицину та ветеринарію, продовольство, 
екологію та наукові дослідження;

• розробити керівні вказівки ЄС 
щодо обґрунтованого застосування 
антимікробних препаратів;

• забезпечити спільний підхід ЄС у глобальних 
дискусіях про АМР.

• Комісію, щоб та: 

• Забезпечувала підтримку діяльності країн 
ЄС;

• Раз на рік звітувала країнам ЄС про 
впровадження плану дій по протидії АМР.

5.1.2 Європейський план дій «Єдине 
здоров’я» по протидії антимікробній 
резистентності

Антимікробна резистентність (АМР) – це 
зростаюча загроза, яка щороку спричиняє 25 000 
смертей та збитки в розмірі 1.5 млн. євро в ЄС. В 
глобальних масштабах рівні АМР зростають все 
швидше через:

• часто надмірне використання та зловживання 
антимікробними препаратами як в медицині, 
так і у ветеринарії;
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• брак нових антимікробних препаратів на ринку 
і на етапі розробки для боротьби з новими 
резистентними мікробами; 

• незадовільні гігієнічні практики та неналежні 
заходи по профілактиці інфекцій. 

Зі зростанням рівня АМР з’являється загроза 
того, що багато медичних проривів минулого 
століття зійдуть нанівець. Якщо не вжити заходів 
для сповільнення розвитку АМР, підвищення 
поінформованості на міжнародному рівні, то 
суспільство та системи охорони здоров’я зазнають 
негативного впливу на фундаментальному рівні.

Антимікробний препарат – речовини, 
що перешкоджають розмноженню таких 
мікроорганізмів, як бактерії, віруси та грибки. 
До них належать антибіотики, противірусні, 
протигрибкові препарати та антипротозойні 
засоби. 

Антимікробна резистентність – це здатність 
мікроорганізмів розвивати підвищену стійкість до 
антимікробних препаратів, до яких вони раніше 
були чутливими. АМР – це результат природного 
відбору та генетичних мутацій.

«Додаткова вартість» ЄС – це вартість, 
що додається до вартості заходів окремих 
країн ЄС. Її можна досягти,  наприклад, 
покращивши координацію, ефективність та 
взаємодоповнюваність заходів окремих країн. 

Нормативно-правова база: 
 Повідомлення Комісії Раді та Європейському 

парламенту – Європейський план дій 
«Єдине здоров’я» по протидії антимікробній 
резистентності (АМР) (COM(2017) 339 фінальна 
версія, 29.06.2017).

Пов›язані документи: 
Висновки  Комісії щодо наступних кроків по 

протидії антимікробній резистентності в рамках 
підходу «Єдине здоров’я» (ОВ C 269, 23.07.2016, 
ст. 26-30).

Робочий документ Комісії для персоналу – 
короткий звіт до повідомлення Комісії Раді та 
Європейському парламенту – Європейський план 

дій «Єдине здоров’я» по протидії антимікробній 
резистентності (АМР) (SWD(2017) 240 фінальна 
версія, 29.06.2017).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Цим повідомленням запущено новий план дій 

по протидії антимікробній резистентності (АМР), 
до розробки якого закликала Комісія у своїх 
висновках у червні 2016 року. Його створено на 
основі попереднього плану дій ЄС по протидії 
АМР. Оскільки резистентні бактерії можуть 
передаватися від тварини до людини і навпаки, то 
план дій ґрунтується на підході «єдине здоров’я» 
- це цілісний підхід, згідно з яким здоров’я тварин 
і людей – взаємопов’язане. Він передбачає 
вирішення проблеми АМР у різних сферах, 
серед яких: громадське здоров’я, безпечність 
харчових продуктів, довкілля, дослідження та 
інновації, міжнародне співробітництво, здоров’я 
та благополуччя тварин. Загальна мета цього 
плану дій – збереження можливості ефективно 
лікувати інфекції тварин та людей. В ньому 
наведено засоби для здійснення постійних, більш 
масштабних дій, спрямованих на зменшення 
появи та поширення АМР та збільшення кількості 
розробок та доступності нових ефективних 
антимікробних препаратів як і в ЄС, так і за його 
межами.

Цей план дій передбачає 3 напрямки 
діяльності:

1. Зробити ЄС регіоном, де 
дотримуються кращих практик: 
• Оцінювання плану дій на 2011-2016 роки 

показав, що для того, щоб виконати це 
завдання знадобляться кращі докази, заходи 
по координації, нагляду та контролю. Саме 
тому, в рамках цього напрямку діяльності 
Європейська Комісія має зосередитися на 
ключових зонах з «додатковою вартістю» 
ЄС, а також допомогти країнам ЄС створити, 
впровадити та моніторити свої національні 
плани дій «Єдиного здоров’я» по протидії АМР.

• Наукові установи ЄС, Європейське агентство з 
безпечності харчових продуктів, Європейське 
агентство з лікарських засобів та Європейський 
центр з профілактики та контролю 
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захворюваності підтримують Комісію на шляху 
здійснення її завдань. Робота цих агентств 
передбачає здійснення наукової експертизи 
заходів по профілактиці інфекцій, біобезпеки 
та контролю практик в сфері охорони здоров’я 
та тваринництва; ці заходи спрямовані на 
зменшення рівня інфекцій і відповідно – 
потреби в антимікробних препаратах.

•  Заходи ЄС зосередяться тих аспектах, які 
становлять найбільшу «додаткову вартість» 
для країн ЄС. До них належать:

• Промоція обґрунтованого застосування 
антимікробних препаратів;

• Посилення міждисциплінарної роботи;
• Покращення профілактики інфекцій; а 

також
• Консолідований нагляд за АМР та 

споживанням антимікробних препаратів.
Тим не менше ці заходи не перевищуватимуть 

межі компетенції ЄС та зважатимуть той факт, що 
країни ЄС самі відповідають за визначення своїх 
політик у сфері охорони здоров’я.

2. Стимулювання досліджень, 
розробок (ДіР) та інновацій: 
• Мета цього плану дій – розвиток ДіР та інновацій. 

Він спрямований на інтенсивне впровадження 
інновацій, забезпечення вагомого вкладу в 
розробку науково-обґрунтованих політик та 
правових заходів, спрямованих на боротьбу 
з АМР та заповнення прогалин в знаннях, 
наприклад, про роль АМР в природі.

• Комісія співпрацюватиме з партнерами з 
країн ЄС та промисловістю, у т.ч. з малими та 
середніми підприємствами, задля вирішення 
проблеми АМР бактерій, грибків та паразитів. 
Особливу увагу слід звернути на список 
пріоритетних патогенів ВООЗ, а також на 
туберкульоз, ВІЛ/СНІД, малярію та знехтувані 
інфекційні захворювання.

• Зусилля зосередяться на підвищенні знань про 
ефективність нагляду за контролем інфекцій, 
з урахуванням нових методів діагностики та 
розробки нових чи альтернативних методів 
лікування та вакцинації. 

3. Формування глобального порядку денного: 

• В сьогоднішньому взаємопов’язаному світі 
люди та товари переміщаються на великі 
відстані і політики імплементовані в одному 
регіоні світу можуть також значно вплинути 
на інший.

• ЄС тісно співпрацює зі Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я (ВООЗ), яка 
затвердила Глобальний план дій по протидії 
АМР, глобальна програма заходів по АМР. 
Оцінювання плану дій на 2011 рік показало, 
що втручання ЄС мають позитивний ефект на 
глобальному рівні. Потрібно і надалі вживати 
таких заходів:

• Більше залучення ЄС в роботу таких 
багатосторонніх організацій, як, наприклад: 
ВООЗ, Продовольча та сільськогосподарська 
організація ООН та Всесвітня організація 
охорони здоров›я тварин;

• Зміцнення двостороннього партнерства 
з торговельними партнерами, країнами-
сусідами ЄС та країнами, які уклали угоди 
про асоціацію з ЄС (напр., Туреччина);

• Співпраця з країнами, що розвиваються, в 
яких загроза АМР для громадського здоров’я 
– вища і відповідно більший соціальний та 
економічний тягар;

• Розробка глобального порядку денного для 
досліджень АМР.

5.1.3 Раціональне використання 
антимікробних засобів в людській 
медицині

Нормативно-правова база: 
 Рекомендація Ради  2002/77/EC від 15 

листопада 2001 року «Про обґрунтоване 
застосування антимікробних агентів в медицині» 
(ОВ L 34, 05.02.2002, ст. 13–16).

Пов›язані документи 
Звіт Комісії Раді, створений на основі звітів 

країн-членів про імплементацію Рекомендації Ради 
(2002/77/EC) «Про обґрунтоване застосування 
антимікробних агентів в медицині» (COM(2005) 
684 фінальна версія, 22.12.2005).

Другий звіт Комісії Раді, створений на основі 
звітів країн-членів про імплементацію Рекомендації 
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Ради (2002/77/EC) «Про обґрунтоване 
застосування антимікробних агентів в медицині» 
(COM(2010) 141 фінальна версія, 09.04.2010).

Обґрунтоване застосування антимікробних 
агентів в медицині: третій звіт  про імплементацію 
Рекомендації Ради (2016).

Короткий огляд нормативно-правової бази:   
Ця рекомендація – це заклик до країн 

Європейського Союзу (ЄС) розробляти 
та імплементувати спеціальні стратегії 
обґрунтованого застосування антимікробних 
агентів, наприклад, антибіотиків, в медицині з 
метою збереження їх ефективності.

Антимікробні агенти – це препарат, що 
належить до спектру хімічних сполук чи фізичних 
агентів, які використовуються для знищення 
патогенних мікроорганізмів чи профілактики їх 
появи (напр., антибіотик пеніцилін, антисептики 
та герміциди).

З метою протидії антимікробної резистентності 
(АМР), в рекомендації наведено  конкретні заходи 
для:

• посилити системи нагляду за АМР та 
застосуванням антимікробних препаратів 
(наприклад, збирати дані про призначення та 
використання антибіотиків у лікарнях);

• розробити контрольно-профілактичні 
заходи щодо обґрунтованого застосування 
антимікробних препаратів шляхом 
встановлення правил застосування 
антибіотиків та впровадження заходів гігієни та 
боротьби з інфекціями в установах (лікарнях, 
будинках престарілих тощо);

• сприяти освіті та навчанню лікарів-
стоматологів, фармацевтів, медсестр та інших 
медичних спеціалістів щодо проблеми АМР та 
зменшувати потребу в антибіотиках;

• інформувати громадськість про те наскільки 
важливо обґрунтовано використовувати 
антимікробні агенти, підвищувати рівень 
обізнаності щодо проблеми АМР та сприяти 
формуванню реалістичних очікувань 
громадськості від призначення антибіотиків;

• сприяти науково-дослідним ініціативам, 
пов›язаним з контролем АМР, з акцентом на 
механізмах виникнення та поширення АМР 
серед людей.

Правила для продуктів: В рекомендації 
наведено настанови щодо застосування 
антимікробних продуктів. Потрібно розробити 
системи контролю за антимікробними продуктами 
на ринку, щоб гарантувати, що вони відповідають 
принципам належного управління інфекційними 
захворюваннями.

Подальші заходи та звітування: країни ЄС 
подають регулярні звіти про імплементацію 
заходів в рамках стратегії, яку вони реалізовують. 
На основі отриманої інформації Комісія публікувала 
звіти кожних 5 років:

• У 2005 році перший звіт закликав країни ЄС: 

• зайнятися вирішенням проблеми 
самолікування антибіотиками, зокрема, 
інформуючи широку громадськість про 
пов’язані ризики;

• розробити настанови щодо належного 
використання лікування антибіотиками. 

• У 2010 році другий звіт закликав, серед 
іншого, запровадити відповідний міжгалузевий 
механізм в кожній країні ЄС задля координації 
реалізації стратегій, передбачених цією 
рекомендацією.

• У 2015 році третій звіт закликав країни ЄС: 

• Ввести заходи по контролю та профілактиці;
• Вжити заходів для збільшення 

зацікавленості директивних органів у 
вирішенні проблеми АМР; а також

• Сприяти науковим дослідженням в 
ключових сферах, пов’язаних з прогалина-
ми в контролі над АМР.

Плани заходів: У 2011 році, після того, як 
Комісія оприлюднила звіти у 2005 та 2010 роках 
та ввела в дію рекомендацію щодо безпеки 
пацієнтів, Комісія ввела в дію 5-річний план дій 
для вирішення загроз, які становить АМР.

Другий план дій буде запущено в 2017 році. 
Він акцентуватиме увагу на:

• підтримці країн ЄС, особливо у створенні, 
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здійсненні та моніторингу їхніх національних 
планів дій;

• об›єднанні фондів та інструментів ЄС з 
метою сприяння інноваціям та дослідженням, 
пов’язаним з АМР; і

• посиленні своєї провідної ролі на світовій 
арені, зокрема, у міжнародних організаціях та 
в роботі з основними торговими партнерами.

5.2  Інфекційні захворювання 

5.2.1 Європейський центр з профілактики 
та контролю захворюваності

Інфекційні захворювання можуть становити 
серйозну загрозу здоров’ю людей, адже вони 
можуть дуже швидко поширитися по всій планеті. 
ЄС створив ЄЦПКЗ для того, щоб забезпечити 
ефективне та вчасне реагування у випадку 
епідемії (напр., тяжкий гострий респіраторний 
синдром - ТГРС).

ЄЦПКЗ розпочав свою роботу з травня 2005 
року і базується в Стокгольмі (Швеція).

Нормативно-правова база:   
Регламент (ЄС) № 851/2004 Європейського 

парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року «Про 
створення Європейського центру з профілактики 
та контролю захворюваності» (ОВ L 142, 
30.04.2004, ст. 1–11).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
В цьому Регламенті про створення 

Європейського центру з профілактики та 
контролю захворюваності, передбачено таке:

• Він створює Європейський центр з 
профілактики та контролю захворюваності 
(ЄЦПКЗ).

• Він визначає місію ЄЦПКЗ, яка полягає у 

• визначенні, 
• оцінюванні та 
• повідомленні як про поточні, так і про нові 

загрози людському здоров’ю, спричинені 
інфекційними захворюваннями. 

• В ньому визначену структуру центру, його 
органів та режим роботи. 

Місія: Місія ЄЦПКЗ – визначення, оцінювання 
та повідомлення як про поточні, так і про 
нові загрози людському здоров’ю, спричинені 
інфекційними захворюваннями.

Задля досягнення своїх цілей, центр:

• шукає, збирає, порівнює, оцінює та поширює 
актуальні науково-технічні дані;

• надає незалежні наукові висновки та науково-
технічну допомогу, у т.ч. навчання;

• надає інформацію Європейській комісії, країнам 
ЄС, установам ЄС (наприклад, Європейському 
агентству з безпечності харчових продуктів та 
Європейському агентству з лікарських заходів) 
та міжнародним організаціям, що працюють 
у сфері громадського здоров›я (наприклад, 
Всесвітній організації охорони здоров›я);

• координує мережу організацій, що працюють 
у сферах, що належать до компетенції центру, 
та керує спеціалізованими мережами нагляду;

• обмінюється інформацією, досвідом та 
найкращими практиками і стимулює розробку 
та впровадження спільних дій.

Завдання: Основні завдання ЄЦПКЗ такі:

• епідеміологічний нагляд,

• розробка системи раннього попередження та 
реагування,

• наукові висновки,

• технічна допомога як країнам ЄС, так і країнам, 
що не є членами ЄС, а також заходи щодо 
підтримки та розвитку готовності на випадок 
виникнення нових загроз здоров’ю.

Структура: В ЄЦПКЗ входить:

• Рада правління ЄЦПКЗ складається з: 

• 1 члена від кожної з 28 країн ЄС (1), а також 
від Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії, 

• 2 членів, призначених Європейським 
парламентом та 

• 3 членів, що представляють Комісію і 
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призначаються нею. 
Затверджуючи програму роботи та фінансові 

правила, Рада забезпечує виконання місії та 
завдань ЄЦПКЗ.

• Директор, якому допомагає невелика кількість 
необхідного персоналу. Директор відповідає 
за щоденне управління ЄЦПКЗ, створення та 
імплементацію програм роботи. 

• Консультативний комітет, що складається з 
представників компетентних національних 
органів влади. Він слугує механізмом обміну 
інформацією щодо загроз здоров’я та 
об’єднання знань.

Робота ЄЦПКЗ по боротьбі з конкретними 
захворюваннями згрупована в 7 горизонтальних 
програм:

• Антимікробна резистентність та нозокоміальні 
інфекції.

• Нові та трансмісивні хвороби.

• Хвороби, які передаються через воду та 
харчові продукти, і зоонози (хвороби тварин, 
які можуть передаватися людям).

• Грип та респіраторні віруси. 

• ВІЛ, інфекції, які передаються статевим 
шляхом та вірусні гепатити.

• Туберкульоз.

• Захворювання, які можна попередити шляхом 
вакцинації.

Крім програм по боротьбі з конкретними 
захворюваннями, ЄЦПКЗ має також програму 
мікробіології громадського здоров›я. Її мета – 
посилення можливостей експертів та референс-
лабораторій в Європі та покращення їх співпраці.

Комунікація: ЄЦПКЗ швидко забезпечує 
громадськість об’єктивною, достовірною та 
легкодоступною інформацією про свою діяльність 
та результати своєї роботи через Медіа Центр на 
своєму сайті.

5.3 Вакцинація

5.3.1 Роль вакцинації в системі охорони 
здоров’я в ЄС

Відповідно до Статті 168 Договору про 
функціонування Європейського Союзу (ДФЄС), ЄС 
бере на себе зобов’язання боротися з основними 
загрозами здоров’ю, сприяючи науковим 
дослідженням їх причин та профілактики, а 
також забезпечуючи інформування, навчання, 
моніторинг та раннє попередження. Договір 
також рекомендує країнам ЄС співпрацювати між 
собою та підтримувати дії одна одної в рамках 
виконання своїх обов’язків щодо розробки політик 
охорони здоров’я та організації послуг.

Нормативно-правова база:  
Висновки  Комісії про вакцинацію в ролі 

ефективного засобу у сфері громадського 
здоров’я (2014/C 438/04) (Офіційний вісник C 438 
від 06.12.2014, ст. 3-6).

Короткий огляд нормативно-правової бази:
У висновках наведено такі рекомендації для 

країн ЄС та Європейської комісії щодо вакцинації 
та імунізації:

Рекомендації для країн ЄС: 

• продовжувати вдосконалювати методи 
оцінювання проблем, пов’язаних з 
інфекційними захворюваннями, включаючи 
розробку планів щодо ефективного реагування 
на захворювання, які можна попередити 
шляхом вакцинації;

• продовжувати вдосконалювати національні 
програми вакцинації та посилювати можливості 
здійснення відповідних вакцинацій, включаю-
чи впровадження нових вакцин;

• продовжувати розробляти узгоджені підходи, 
що передбачають розробку масштабніших 
політик у сфері громадського здоров›я, та 
працювати з іншими сферами профілактики 
(наприклад, скринінг на захворювання);

• забезпечити дослідження впливу для того, 
щоб забезпечувати уряди, регулятивні органи 
та  виробників достовірною інформацією;



41

• пропонувати необхідну вакцинацію особам з 
груп ризику та передбачити можливі пожиттєві 
програми;

• продовжувати розвивати базову (початкову 
підготовку) та професійну підготовку 
(підвищення кваліфікації або перекваліфікацію) 
для медичних працівників.

Кім того, Комісія має співпрацювати з країнами 
ЄС для того, щоб: 

• допомагати обмінюватися даними про 
інфекційні захворювання, національні політики 
вакцинації та охоплення груп ризику;

• надавати інформативні та зрозумілі 
повідомлення про щеплення;

• співпрацювати з медичними працівниками для 
посилення їх ролі у популяризації вакцинації 
та залучати лідерів громадської думки і 
наукові групи до підвищення рівня обізнаності 
та формування довіри;

• ділитися інформацією про економічну 
ефективність, плани та кампанії комунікації 
щодо впровадження вакцин з метою 
заохочення вакцинації;

• розробляти програми обміну найкращими 
практиками та продовжувати заохочувати 
наукові дослідження та інновації, надаючи 
пріоритет безпеці громадян.

Комісія також повинна: 

• привести підходи до вакцинації у відповідність 
до законодавства та політики ЄС;

• забезпечити фінансування досліджень;

• визначити керівництво та сприяти 
використанню ефективних методів здійснення 
досліджень та науково-технічної експертизи;

• допомогти країнам ЄС, надаючи необхідні 
технології.

5.3.2 Вакцинація проти сезонного грипу

Нормативно-правова база:
 Рекомендація Ради 2009/1019/EU від 22 грудня 

2009 року «Про вакцинацію проти сезонного 
грипу» (ОВ L 348, 29.12.2009, ст. 71–72).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Завдання цієї рекомендації – заохотити 

держави Європейського союзу (ЄС) вживати 
заходів по охороні здоров’я для протидії 
сезонному грипу таким чином:

Виклики:
• Грип - заразна респіраторна інфекція вірусного 

походження, яка переростає в епідемію в 
зимові місяці. Він може спричинити серйозні 
ускладнення, навіть смерть.

• Якщо епідемія сезонного грипу – не серйозна, 
то згідно з оцінками кількість смертей в 
середньому становить 8 осіб на 100 000 
громадян. В роки, коли епідемія серйозніша, 
це й показник може зростати до 44 осіб.

• Під час епідемій грипу лікарні та медичні 
служби можуть бути перевантажені. Це 
призводить до збільшення безпосередніх 
витрат (внаслідок використання медичних 
та немедичних ресурсів) та непрямих витрат 
(через зниження продуктивності праці та 
невихід на роботу).

Дієвість та ефективність вакцин: 

• Масштаб поширення сезонного грипу можна 
зменшити за допомогою вакцинації. Потрібно 
вакцинувати осіб з груп ризику проти грипу. 
Крім того, не можна недооцінювати значення 
таких логістичних аспектів, як постачання 
та застосування вакцин, у забезпеченні 
ефективного охоплення вакцинацією.

• Важливо діяти на рівні ЄС, щоб не давати 
новим штамам вірусу грипу переростати в 
пандемії, як це сталося в 1918, 1957 та 1968 
роках.

Національні плани та стратегії: 
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• Ця рекомендація заохочує країни ЄС вводити в 
дію національні плани та стратегії охоплення 
вакцинацією.

• Метою було охопити 75% населення з групи 
ризику, бажано, до зими 2014-2015 років. 
В настановах, опублікованих Європейським 
центром з профілактики та контролю 
захворюваності (ЄЦПКЗ), наведено визначен-
ня цієї групи.

• Країнам ЄС рекомендується на добровільній 
основі подавати звіти до Європейської Комісії 
про виконання цієї рекомендації та, зокрема, 
щодо рівня охоплення вакцинацією осіб з груп 
ризику.

• Слід проводити інформаційні кампанії, 
спрямовані на медичних працівників та людей 
із груп ризику та їхні сім’ї.

• Комісія повинна регулярно звітувати Раді 
про виконання цієї рекомендації на основі 
інформації, отриманої від країн ЄС.

Оцінювання: 

• Звіт, який ЄЦПКЗ опублікувала у 2015 році, 
свідчить про те, що всі країни ЄС мають 
переглянути свій підхід, щоб уможливити 
збір більш вичерпної та точної інформації про 
охоплення вакцинацією проти сезонного грипу 
серед цільових груп населення.

•  Він закликає держави ЄС, які не моніторять 
охоплення вакцинацією старших вікових груп, 
запровадити системи для здійснення цього 
моніторингу, щоб організації громадського 
здоров›я могли відслідковувати прогресу 
своїй роботі та виявляти перешкоди на шляху 
досягнення національних цілей та цілей ЄС.

• У звіті зазначається, що більшість держав 
змогли надати інформацію про рівень 
охоплення вакцинацією для таких груп, 
як медичні працівники та вагітні жінки. 
Він пропонує дотримуватися рекомендацій 
для досягнення більш високих показників 
вакцинації та покращення моніторингу.

• У 2015 році Комісія організувала слухання з 
цього питання на високому рівні, наголосивши 
на тому, що з точки зору витрат на охорону 

здоров’я, профілактика захворювань набуває 
все більшого значення.

5.4  Основні та хронічні хвороби 

5.4.1 Хвороба Альцгеймера та інші види 
деменції: ініціативи ЄС

Один із наслідків старіння населення в Європі – 
це підвищення рівня таких нейродегенеративних 
захворювань, як хвороба Альцгеймера чи інші 
форми деменції.  Для суспільства ці захворювання 
– це значні витрати, які можна зменшити за 
допомогою узгоджених всесоюзних заходів.

Деменція – це нейродегенеративне 
захворювання, яке впливає на такі розумові 
здібності, як пам’ять, мислення та здатність 
приймати рішення, і може спричинити навіть 
розлади особистості. Найпоширеніші форми 
деменції:

• Хвороба Альцгеймера (50-70 % випадків); 

• Деменція, спричинена серією інсультів (30 % 
випадків); 

• Лобово-скронева деменція; 

• хвороба Піка; 

• хвороба Бінсвангера; 

• Деменція з тільцями Леві. 

Нормативно-правова база:
Повідомлення Комісії Європейському 

парламенту та Раді про Європейську ініціативу 
щодо хвороби Альцгеймера та інших деменцій 
(COM(2009) 380 фінальна версія від 22.07.2009).

Пов›язані акти: 

Робочий документ Комісії для персоналу: 
Звіт про імплементацію Європейської ініціативи 
щодо хвороби Альцгеймера та інших деменцій 
(SWD(2014) 321 фінальна версія від 16.10.2014).

Висновки Комісії про підтримку людей, що 
живуть з деменцією: покращення політик і 
практик надання допомоги (ОВ C 418, 16.12.2015, 
ст. 9–12).
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Короткий огляд нормативно-правової бази:

 В повідомленні сформульовано цільові 
орієнтири для ініціативи ЄС щодо деменції. В 
цьому повідомленні Європейська Комісія звертає 
увагу на 4 сфери, в яких потрібно вжити заходів, 
щоб взяти під контроль ті виклики, які становлять 
хвороба Альцгеймера та інші форми деменції:

1. Зниження ризику розвитку деменції та рання 
діагностика: профілактика захворювання та рання 
діагностика можуть відтермінувати розвиток 
захворювання. Проте, фактори ризику для різних 
форм деменції – не однакові. Наприклад, судинну 
деменцію легше попередити, ніж хворобу 
Альцгеймера, оскільки фактори ризику для 
судинної деменції – вже відомі: високий кров’яний 
тиск, високий рівень холестерину та куріння. 
Комісія рекомендує країнам ЄС здійснювати 
заходи, спрямовані на:

• Покращення здоров’я серцево-судинної 
системи та промоцію фізичної активності; 

• Розробити рекомендації по інформуванню 
громадськості; 

• Створити гнучкі правила виходу на пенсію 
для осіб старшого віку, щоб вони могли 
продовжувати вести активний спосіб життя. 

2. Основні дані про деменцію – поглиблення 
знань та координація наукових досліджень: 
достовірні дані щодо захворюваності та 
поширеності деменції мають важливе значення 
для того, щоб країни ЄС та їх державні служби 
могли планувати найефективніші шляхи боротьби 
з деменцією, а також шукати нові критерії ран-
ньої діагностики. Опублікувавши своє повідом-
лення, Комісія також запустила пілотну ініціати-
ву по розвитку стратегії наукових досліджень у 
сфері нейродегенеративних захворювань. Такий 
захід дасть можливість концентрувати та коорди-
нувати зусилля вчених, які займаються базовими 
та клінічними дослідженнями у цій сфері. Таким 
чином з’явилися спільні заходи «Alcove» (Спільне 
оцінювання хвороби Альцгеймера в Європі), які 
були спрямовані на вирішення всіх 4 викликів. Ці 
заходи здійснювалися у період 2011-2013 років за 
участі 30 партнерів з усієї Європи.

3. Поширення належних практик: цього 
можна добитися шляхом застосування відкритого 

методу координації (ВМК) соціального захисту, 
соціальної інклюзії та довготермінової допомоги. 
ВМК може допомогти визначити якість структур і 
стандартів медичних послуг і послуг по догляду 
за людьми, які страждають від цих захворювань.

4. Повага до прав пацієнтів, їх автономії 
та гідності: через втрату дієздатності особам 
з деменцією важко утримувати свої позиції в 
суспільстві та брати участь в його житті. Особи, 
які забезпечують догляд, можуть також відчути 
соціальну ізоляцію, спричинену впливом деменції 
на їх близьких. Комісія запропонувала створити 
Європейську мережу прав та гідності осіб з 
деменцією. У 2009 році Європейська організація 
пацієнтів з хворобою Альцгеймера створила 
Європейську мережу етики деменції.

У 2014 році, Комісія опублікувала звіт про 
імплементацію цього повідомлення. В ньому 
окреслено всі заходи, які було здійснено у 2009 
році, та результатах проекту «Alcove». Також 
варто звернути увагу на існування Європейського 
інноваційне партнерства з питань активного та 
здорового старіння і на той факт, що ініціатива ЄС 
підштовхнула більше, ніж половину країн ЄС до 
прийняття національних планів дій та стратегій 
щодо деменції або до початку їх розробки.

У грудні 2015 року Рада прийняла оприлюднила 
висновки, в яких наголосила на тому, що 
необхідно покращити політики та практики 
надання допомоги, пов’язаної з деменцією. 

5.4.2 Популяризація скринінгу на 
онкозахворювання в ЄС

Згідно з оцінками, в 2012 році кількість смертей 
в ЄС, спричинених раком становила 1.263 млн. 
Найбільш поширеним був рак легень, далі – рак 
товстої і прямої кишки, грудей і шлунку. Того ж 
року було діагностовано 2.6 млн. нових випадків 
раку, не враховуючи немеланомний рак шкіри. 
Організація і надання послуг з охорони здоров’я 
та медичної допомоги – це відповідальність 
окремих держав, але ЄС може доповнювати ці 
політики і покращувати громадське здоров’я та 
боротися зі захворюваннями.

Нормативно-правова база: 
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 Рекомендація Ради від 2 грудня 2003 року 
щодо онкоскринінгу (ОВ L 327, 16.12.2003, ст. 34-
38).

Пов›язані акти:
Звіт Комісії Європейському парламенту, Раді, 

Європейському економічному та соціальному 
комітету та Комітету регіонів: Імплементація 
повідомлення Комісії від 24 червня 2009 року 
щодо Заходів, спрямованих на протидію 
онкозахворюванням: європейське партнерство 
(COM (2009) 291 фінальна версія) та Другий 
звіт про імплементацію звіту щодо рекомендації 
Ради від 2 грудня 2003 року щодо онкоскринінгу 
(2003/878/EC) (COM(2014) 584 фінальна версія, 
23.09.2014.

Рішення Комісії від 3 червня 2014 року «Про 
створення Експертної групи Комісії з питань 
контролю за онкозахворюваннями та скасування 
Рішення 96/469/EC (2014/C 167/05)» (ОВ C 167, 
04.06.2014, ст. 4-8).

Короткий огляд нормативно-правової бази: 
Ця Рекомендація уможливлює виявлення 

онкозахворювань на ранньому етапі, яке в свою 
чергу підвищує шанси успішного лікування. 
Згідно з цією рекомендацією країни ЄС повинні 
впровадити програми онкоскринінгу. Вона охо-
плює такі аспекти: реєстрація та управління 
даними про скринінг, моніторинг процесу 
скринінгу та навчання персоналу. Європейська 
комісія звітує про імплементацію цих програм, 
заохочує національні органи влади до співпраці в 
питаннях наукових досліджень та кращих практик, 
а також допомагає розробляти протоколи для 
онкоскринігу.

• Два звіти Комісії про імплементацію 
рекомендації від 2003 року підтверджують, що 
досягнуто значного прогресу.

• До 2013 року всі, крім 4 країни з 28 країн ЄС 
(1), розробили національний план контролю за 
онкозахворюваннями.

• У 2014 році Комісія створила експертну групу 
з питань контролю за онкозахворюваннями, 
яка надаватиме допомогу та консультації в цій 
сфері.

• У 2014 році було запущено ініціативу по 
розробці Європейського керівництва по 
покращенню якості комплексного контролю за 
онкозахворюваннями. 

• Розроблено четверту версію Європейського 
кодексу боротьби з раком. 

• Було розроблено Європейські керівництва для 
раку молочної залози (2013 р.), раку шийки 
матки (2007 р., оновлено в 2014 р.) та раку 
товстої та прямої кишки (2010 р.). Згідно з 
поточними прогнозами в період з 2010 до 2020 
року буде проведено 500 млн. скринінгів на ці 
3 види раку.

• Комісія розробляє систему контролю якості для 
послуг, пов’язаних з раком молочної залози. 

• В період з 2007 до 2014 років ЄС інвестував 
понад 1.4 млрд. євро в наукові дослідження 
раку. 

• У 2012 році Об›єднаний дослідницький 
центр Комісії взяв на себе відповідальність 
за координацію Європейської інформаційної 
системи для раку. 

5.5 Рідкісні хвороби 

5.5.1 Рідкісні хвороби — покращення 
допомоги та якості життя

  Існує приблизно 5 000 – 8 000 рідкісних 
захворювань, від яких страждають 27-36 
мільйонів осіб в ЄС. Оскільки в масштабах однієї 
держави кількість таких пацієнтів є відносно 
обмеженою, то їм часто доводиться роками 
чекати на правильний діагноз. ЄС та співпраця 
різних  країн ЄС може значно вплинути на збір 
інформації, експертизу, наукові дослідження 
та дозвіл  на всеєвропейське розповсюдження 
найкращих ліків.

Нормативно-правова база: 
Рекомендація Ради від  8 червня 2009 «Про 

заходи у сфері рідкісних захворювань (2009/C 
151/02)» (ОВ C 151, 03.07.2009, ст. 7-10).

Пов›язані документи:
Повідомлення Комісії Європейському 

парламенту, Раді, Європейському економічному 
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та соціальному комітету та Комітету регіонів про 
рідкісні захворювання – виклики для Європи 
(COM(2008) 679 фінальна версія, 11.11.2008).

Звіт Комісії Європейському парламенту, Раді, 
Європейському економічному та соціальному 
комітету та Комітету регіонів: Імплементація 
звіту про Повідомлення Комісії про рідкісні 
захворювання: виклики для Європи (COM(2008) 
679 фінальна версія) та Рекомендації Ради від 
8 червня  2009 щодо заходів у сфері рідкісних 
захворювань (2009/C 151/02) (COM(2014) 548 
фінальна версія від 05.09.2014).

Рішення Комісії 731/2013/EU від 30 липня 2013 
«Про створення Експертної групи Комісії з питань 
рідкісних захворювань та скасування Рішення 
2009/872/EC» (ОВ C 219, 31.07.2013, ст. 4-7).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Рекомендацію країнам Європейського Союзу 

(ЄС) від 2009 року щодо діагностики, лікування 
та допомоги пацієнтам було розроблено на основі 
стратегії ЄС для рідкісних захворювань, яку ввели 
в дію в 2008 році, і в ній міститься таке:

• Національні плани та стратегії: програма 
спільних дій Європейського комітету 
експертів з рідкісних ОЗ (EUCERD) (березень 
2012 – серпень 2015) забезпечує підтримку 
керівництву країн ЄС в розробці національних 
стратегій. Станом на початок 2014 року було 
створено 16 національних планів (в порівнянні 
з чотирма у 2008 р.) і ще сім інших знаходилися 
на стадії розробки.

• Визначення та кодифікація: В межах ЄС 
рідкісні захворювання уражають не більше, 
ніж 5 осіб на кожні 10 000 осіб. ЄС створив 
базу даних «Orphanet», що містить інформа-
цію про 6 000 хвороб і функціонує на 7 мовах. 
Станом на кінець 2013 року до неї долучилося 
2 512 пацієнтські організації, які спеціалізу-
ються на рідкісних захворюваннях.

• Наукові дослідження: ЄС забезпечив фінансу-
вання майже 120 спільних дослідницьких про-
ектів на загальну суму більше 620 млн. євро. 
На початку 2011 року він запустив Міжнарод-
ний консорціум з дослідження рідкісних захво-
рювань (IRDiRC). Його завдання розробити 

200 нових методів лікування до 2020 року. Він 
забезпечує підтримку в створенні реєстрів па-
цієнтів та баз даних, та розробляє Європейську 
платформу реєстрації рідкісних захворювань.

• Експертні центри: ЄС долучився до створення 
4 проектів по кращих практиках для рідкісних 
захворювань (січень 2013 – грудень 2016), в 
рамках яких розробляються стандарти та про-
цедури для протоколів клінічної практики. У 
2013 році було створено експертну групу, яка 
консультує Комісію. 

У звіті за 2014 рік наведено огляд поточного 
стану імплементації стратегії для рідкісних 
захворювань. Він акцентує увагу на покращенні 
визнання та поінформованості про рідкісні 
захворювання, заходи, які допоможуть країнам 
ЄС побороти це явище, та кроки для посилення 
співпраці , координації та регулювання на рівні 
ЄС.

6.Речовини, що порушують 
роботу ендокринної системи

6.1 Безпечні спреї проти комах, 
дезінфектори та інші промислові 
хімікати (біоциди) в ЄС

Біоцидні продукти (побутові дезінфікуючі 
засоби, інсектициди та інші хімічні речовини) 
використовуються для боротьби зі шкідниками 
(паразитами, грибками, бактеріями, тощо) чи 
захисту матеріалів. Проте, зважаючи на те, що 
їх властивості можуть становити небезпеку для 
людей, тварин та довкілля,  їх обіг регулюється 
на рівні Європейського Союзу.

Стійкість – це хімічні речовини, що залишаються 
стійкими в довкіллі (тобто вони не розпадаються), 
і тому можуть нанести шкоду здоров’ю людей. 
Пестицид ДДТ – це приклад такої речовини.

Біоакумулятивність – це нагромадження 
речовини (напр.., хімічної речовини) в 
організмі. Біоакумуляція відбувається тоді, коли 
організм поглинає речовину швидше, ніж вона 
розпадається.
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Токсичні речовини – це речовини, що можуть 
зашкодити довкіллю чи здоров’ю, якщо їх 
вдихнути чи якщо вони потраплять на шкіру.

Біоцид з наноматеріалів – це біоцид, 
вироблений з наноматеріалів. Наноматеріали – це 
хімічні речовини чи матеріали, що виробляються 
чи використовуються в малих кількостях. 
Наноматеріали володіють унікальними, більш 
вираженими характеристиками, ніж такі 
ж матеріали, що не мають нанорозмірних 
властивостей (джерело: Європейське хімічне 
агентство).

Нормативно-правова база:  

Регламент (ЄС) № 528/2012 Європейського 
парламенту та Ради від 22 травня 2012 року «Про 
доступність біоцидних продуктів на ринку  та їх 
використання».

Пов’язані акти: 

Регламент Комісії (ЄС) № 283/2013 від 1 березня 
2013 року, що встановлює вимоги до даних про 
активні речовини відповідно до Регламенту (ЄС) 
№ 1107/2009 Європейського парламенту та Ради 
стосовно випуску продуктів для захисту рослин 
на ринок (ОВ L 93, 03.04.2013, ст. 1-84).

Регламент Комісії (ЄС) № 284/2013 від 1 березня 
2013 року, що встановлює вимоги до даних про 
активні речовини відповідно до Регламенту (ЄС) 
Європейського парламенту та Ради № 1107/2009 
стосовно випуску продуктів для захисту рослин 
на ринок (ОВ L 93, 030.4.2013, ст. 85-152).

Регламент Комісії (ЄС) про імплементацію № 
354/2013 від 18 квітня 2013 року щодо зміни 
біоцидних продуктів, дозволених відповідно до 
Регламенту (ЄС) Європейського парламенту та 
Ради № 528/2012 (ОВ L 109, 19.04.2013, ст. 4-13).

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 
88/2014 від 31 січня 2014 року, що визначає 
процедуру внесення правок до Додатку І до 
Регламенту (ЄС) Європейського парламенту та 
Ради № 528/2012 «Про доступність біоцидних 
продуктів на ринку  та їх використання».( ОВ L 
32, 01.02.2014, ст. 3-5).

Короткий огляд нормативно-правової бази: 

Цей Регламент гармонізує правила ЄС щодо 
продажу та використання біоцидних продуктів, 
і водночас гарантує високий рівень захисту 
здоров›я людей та тварин і охорони довкілля:

Затвердження: Для того, щоб біоцидний 
продукт міг надійти у продаж на території ЄС, він 
має отримати дозвіл. Активні інгредієнти, які він 
містить мають бути затверджені.

Оцінювання активних речовин біоцидів 
здійснюється на рівні ЄС. Країна ЄС призначає 
«доповідача» для кожної активної речовини, яку 
необхідно оцінити. Він відповідає за створення 
звіту про оцінювання, який потім обговорюється 
всіма країнами ЄС з метою винесення рішення 
щодо затвердження (чи відмови) цієї речовини 
на рівні ЄС.

Активні речовини, що підпадають під 
критерії виключення не затверджуються. Ці 
речовини є канцерогенними, мутагенними чи 
токсичними для репродуктивної системи, вони 
порушують роботу ендокринної системи, стійкі, 
біоакумулятивні та токсичні (СБТ) або високостійкі 
та високоакумулятивні (вСвА). Однак винятки - 
допустимі, якщо ризики незначні.

Потрібно здійснювати окрему оцінку ризиків, 
пов’язаних з біоцидами з наноматеріалів.

Термін, на який затверджується активна 
речовина, не може перевищувати 10 років.

Перелік речовин, що отримали дозвіл, можна 
знайти на веб-сайті Європейського Хімічного 
Агентства (ECHA).

Авторизація: як тільки активну речовину 
затверджено, компанії мають подати запит 
на дозвіл на випуск своїх продуктів на ринок, 
скориставшись одним з таких способів:

• Подавши запит на дозвіл ЄС до ECHA: якщо 
продукт визнано безпечним, то його можна 
продавати безпосередньо по всій території ЄС, 
а окремі дозволи для кожної держави – не по-
трібні.

• Подавши запит на отримання національної 
авторизації, якщо продукт продаватиметься 
в одній окремій країні. Якщо такий дозвіл 
отримано, то компанії можуть випускати товар 
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на ринок інших країн ЄС керуючись принципом 
взаємного визнання авторизації товару.

• Існує також процедура спрощеної авторизації 
для найменш шкідливих продуктів, що 
відповідають певним критеріям, наприклад, 
вони не містять ніяких речовин, що становлять 
загрозу, чи наноматеріалів.

Обмін даними: Для того, щоб мінімізувати 
витрати та тестування на тваринах, цей Регламент 
містить вимоги щодо обміну даними про 
затверджені речовини та продукти, авторизовані 
в ЄС. Саме тому агентство створило інформаційну 
систему (Реєстр біоцидних продуктів).

Об’єкти, які можна обробляти: Дія цього 
регламенту розповсюджується на товари, 
які оброблялися біоцидними продуктами чи 
містять їх (наприклад, меблі та пакування для 
їжі). Продукти можна обробляти тільки тими 
активними речовинами, які були затверджені 
для використання на території ЄС, і їх необхідно 
відповідно маркувати

7.Здоров’я та безпека на роботі

7.1 Консультативний комітет з 
питань безпеки та здоров’я на роботі 
(ККБЗР)

Нормативно-правова база: 

 Рішення Ради від 22 липня 2003 року «Про 
створення Консультативного комітету з питань 
безпеки та здоров’я на роботі» (2003/C 218/01)
(ОВ C 218, 13.09.2003, ст. 1–4).

Пов’язані документи: 
Позиція Комісії про проект правила діяльності 

Консультативного комітету з питань безпеки та 
здоров’я на роботі (COM(2004) 756 фінальна, 
17.11.2004).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Цим Рішенням створено Консультативний 

комітет з питань безпеки та здоров’я на роботі 
– це тристоронній консультативний орган, 
завдання якого – допомога Європейській комісії 

в підготовці та впровадженні рішень, прийнятих 
у сфері безпеки та здоров’я на роботі, та 
сприяння співпраці між національними органами 
управління, торговими союзами та організаціями 
працедавців.

До сфери компетенції цього комітету, 
створеного з метою підвищення ефективності 
процесу консультацій в сфері здоров’я та безпеки 
на роботі, належать всі приватні та державні 
сектори економіки. Його головні завдання такі:

• надавати висновки про ініціативи 
Європейського Союзу (ЄС) у галузі охорони 
здоров’я та безпеки (нові закони, програми ЄС 
тощо);

• сприяти активному визначенню пріоритетів 
на рівні ЄС та розробляти відповідні стратегії 
впровадження політик;

• заохочення обміну думками та досвідом 
(взаємодія між національним рівнем та рівнем 
ЄС).

Комітет складається з 3 повноправних членів 
від кожної країни ЄС:

• 1 представник уряду, 

• 1 представник торговельного союзу та 

• 1 представник організацій роботодавців, який 
призначає Рада на 3-річний термін. 

У межах комітету створені три відповідні 
зацікавлені групи. Кожна зацікавлена група 
обирає речником одного зі своїх членів, і визначає 
координатора.

Комітетом очолює Генеральний директор, який 
відповідає за соціальну політику в Комісії. Двічі 
на рік проводяться пленарні засідання. Комісія 
(Генеральний Директорат з питань зайнятості, 
соціальних справ та інклюзії) надає секретарські 
послуги для комітету.

Modus operandi Комітету регулюється 
правилами здійснення діяльності (ПЗД), які 
комітет ухвалив 18 листопада 2004 року на основі 
позитивних висновків Комісії.

ПЗД також визначають процедури прийняття 
рішень, яких комітет має дотримуватися під час 
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ухвалення будь-яких офіційних положень. До 
можливих процедур належать:

• звичайний порядок прийняття рішень на 
пленарних засіданнях. Дотримуючись цього 
порядку, висновок чи рішення можна:

• • приймати одноголосно, якщо речники 
всіх трьох зацікавлених груп повністю 
погоджуються щодо питання, що 
обговорюється,

• • приймати абсолютною більшістю голосів, 
якщо не досягнуто одностайної згоди;

• процедура швидкого прийняття рішень 
з використання процедури підписання 
(необхідна абсолютна більшість голосів). 

Висновки комітету не є обов’язковими для 
Комісії.

7.2 Здоров’я та безпека на роботі — 
загальні правила

Нормативно-правова база: 

 Директива Ради 89/391/EEC від 12 червня 1989 
року «Про впровадження заходів, спрямованих 
на заохочення покращення безпеки та здоров’я 
працівників на роботі».

Короткий огляд нормативно-правової бази: 
В Директиві наведено заходи, спрямовані на 

покращення безпеки та здоров’я людей на роботі. 
Вона встановлює обов’язки як для працівників, 
так і для роботодавців щодо зменшення 
кількості нещасних випадків на робочому місці та 
професійних захворювань.

Дія цієї Директиви поширюється на всі сектори 
державної та приватної діяльності (виробництво, 
сільське господарство, комерційний та 
адміністративний сектори, сфера послуг, освіта, 
культура, відпочинок тощо).

В ній вказано, що роботодавці:

• зобов›язані гарантувати здоров›я та безпеку 
своїх працівників, у тому числі оцінку та 
уникнення ризиків, розробку загальної 

політики безпеки та забезпечення належного 
навчання персоналу;

• призначають особу, відповідальну за 
запобігання ризикам на виробництві;

• вживають необхідних заходів по першій 
допомозі, а також протипожежних та 
евакуаційних заходів;

• оцінюють ризики, з якими можуть зіткнутися 
працівники, та вжити заходів. необхідних для 
їх захисту;

• надають працівникам та/або їх представникам 
всю релевантну інформацію про можливі 
ризики для здоров›я та безпеки, а також про 
заходи, що вживаються для попередження 
цих ризиків;

• консультуються з працівниками та/або їх 
представниками та залучають їх до всіх 
дискусій з питань охорони здоров’я та безпеки;

• гарантують, що кожен працівник отримує 
належну підготовку з питань безпеки та гігієни 
праці, яка стосується його роботи.

Інші ключові пункти
• Кожен працівник відповідає за своє власне 

здоров’я та безпеку і за здоров’я і безпеку 
своїх колег.

• Спеціальний захист надається працівникам, 
які можуть бути особливо уразливими до 
можливих ризиків та небезпек на робочому 
місці.

• Ця Директива не стосується певних державних 
служб, таких як поліція, збройні сили або 
підрозділи цивільного захисту.

7.3 Безпечні та здорові умови праці

Контекст: 

Гарантія безпечного та здорового 
робочого середовища для більш, ніж 217 
мільйонів працівників в ЄС, – це стратегічна 
ціль Європейської комісії. Оскільки ризики 
для здоров’я та безпеки працівників на всій 
території ЄС є загалом схожими, то роль комісії 
– допомогти більш ефективно впоратися з цією 
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проблемою. Вона аналізує прогрес, якого добився 
Європейський Союз в питанні безпечних та 
здорових умов роботи, визначає виклики, які все 
ще потрібно вирішити, та окреслено стратегію на 
2014-2020 роки.

Нормативно-правова база: 

Повідомлення Комісії Європейському 
парламенту, Раді, Європейському економічному 
та соціальному комітету та Комітету регіонів 
про Стратегічну рамкову програму ЄС щодо 
здоров’я та безпеки на роботі на 2014-2020 роки 
(COM(2014) 332 фінальна версія  від 6 червня 
2014).

Короткий огляд нормативно-правової бази: 

В повідомленні проаналізовано прогрес, якого 
добився Європейський Союз в питанні безпечних 
та здорових умов роботи, визначає виклики, які 
все ще потрібно вирішити, та окреслено страте-
гію на 2014-2020 роки.

Не зважаючи на значне покращення статистики 
нещасних випадків та краще попередження, та 
потрібно і надалі покращувати сферу безпеки та 
здоров’я на роботі  в ЄС: 

• Кожного року більше, ніж 4 000 працівників 
помирає через нещасні випадки на роботі 
і більше, ніж 3 мільйони працівників 
травмуються внаслідок серйозних нещасних 
випадків.

• Близько 25% працівників заявляють, що їх 
робота становить ризик для їх здоров’я та 
безпеки.

• Витрати на відпустки, спричинені хворобами, 
пов’язаними з роботою, є неприйнятно 
високими.

В повідомленні передбачено програму 
заходів щодо співпраці між країнами ЄС та інших 
стейкхолдерів з 7 стратегічними цілями:

1. посилити роль ЄС в підтримці національних 
стратегій;

2. спростити застосування законодавство 
про охорону праці (ОП), особливо для 
малого бізнесу;

3. вдосконалити шляхи розвитку та 
виконання законодавства для країн ЄС;

4. спростити чинне законодавство;

5. вирішити проблеми, що виникають у 
зв›язку зі старінням людських ресурсів, 
новими ризиками та профілактикою 
професійних захворювань;

6. покращити збір статистичних даних та 
інформації щодо нещасних випадків та 
погіршення стану здоров’я, спричиненого 
роботою;

7. краще координувати зусилля ЄС та 
зусилля на міжнародному рівні, а 
також покращувати співробітництво з 
міжнародними організаціями.

Як і інші застосовні закони, це Повідомлення 
пропонує також застосовувати інші засоби, 
наприклад: порівняльний аналіз, обмін 
кращими практиками, підвищення обізнаності, 
рекомендовані норми та прості ІТ-інструменти.

В період 2014 -2020 років країни ЄС можуть 
використовувати засоби Європейського 
структурного та інвестиційного фонду для 
досягнення цих цілей.

Європейська Комісія бере на себе зобов’язання 
ретельно моніторити та оцінювати прогрес.

7.4 Здоров’я та безпека працівників: 
вимоги до робочих місць

Нормативно-правова база:  

 Директива Ради 89/654/EEC від 30 листопада 
1989 року стосовно мінімальних вимог 
безпеки та здоров’я до робочого місця (перша 
окрема директива в розумінні Статті 16(1) 
Директиви89/391/EEC) (ОВ L 393, 30.12.1989, ст. 
1-12).

Пов’язані документи: 

Директива Ради 89/391/EEC від 12 червня 1989 
року «Про впровадження заходів, спрямованих 
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на заохочення покращення безпеки та здоров’я 
працівників на роботі» (ОВ L 183, 29.06.1989, ст. 
1-8 ).

Короткий огляд нормативно-правової бази: 
В Директиві окреслено мінімальні вимоги, 

спрямовані на захист безпеки та здоров’я 
працівників на робочому місці. ’

Вона доповнює загальні положення Директиви 
89/391/EEC в питаннях безпеки та здоров’я на 
роботі.

Ця директива не поширюється на:

• транспортні засоби, що використовуються за 
межами компанії та робочі місця, розташовані 
всередині транспортних засобів;

• тимчасові або мобільні робочі місця;

• видобувну промисловість;

• рибальські човни;

• поля, ліси та інші типи земель, розташовані 
далеко від будівель сільськогосподарського чи 
лісогосподарського підприємства.

Обов’язки роботодавців: Мінімальні застосовні 
вимоги безпеки та здоров’я наведено в Додатку 
І до Директиви для випадків, коли робочі місця 
вперше використовуються після 31 грудня 1992 
року або якщо ці місця переобладнувалися після 
цієї дати. Робочі місця, які використовувалися до 
1 січня 1993 року мають відповідати вимогам, 
визначеним в Додатку ІІ до Директиви. 

Кім того, роботодавець має гарантувати:

• що аварійні виходи вільні і ними можна 
скористатися у будь-яку мить;

• належне технічне обслуговування робочого 
місця, обладнання та пристроїв та швидке 
усунення несправних елементів, які можуть 
становити небезпеку;

• належні гігієнічні умови;

• регулярне обслуговування та перевірку засобів 
захисту з метою запобігання та усунення 
небезпек.

Інформування та консультування працівників:

• Працівники та/чи їх представники отримують 
інформацію про всі заходи, які вживаються 
для захисту їх здоров’я та безпеки.

• Їм надаються консультації щодо всіх заходів та 
проблем, пов’язаних з цією сферою відповідно 
до правил, визначених в Директиві 89/391/
EEC. 

Звітування: 

Кожних 5 років країни ЄС повинні звітувати 
Європейській Комісії про імплементацію Директиви 
89/391/EEC та інших пов’язаних директив, серед 
яких – Директива 89/654/EEC.

7.5 Вплив канцерогенів та мутагенів

Нормативно-правова база:  
Директива 2004/37/EC Європейського 

парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року 
«Про захист працівників від ризиків, пов’язаних 
з впливом канцерогенів та мутагенів на роботі 
(шоста окрема Директива в розумінні Статті16(1) 
Директиви Ради 89/391/EEC) (кодифікована 
версія)» (ОВ L 158, 30.4.2004, ст. 50-76). Текст 
опубліковано з  поправками (ОВ L 229, 29.06.2004, 
ст. 23-34).

Пов›язані документи: 

Директива (ЄС) 2017/2398 Європейського 
парламенту та Ради від 12 грудня 2017 року, 
що вносить поправки до Директиви 2004/37/EC 
«Про захист працівників від ризиків, пов’язаних 
з впливом канцерогенів та мутагенів на роботі» 
(ОВ L 345, 27.12.2017, ст. 87-95).

Директива 2009/148/EC Європейського 
парламенту та Ради від 30 листопада 2009 року 
про захист працівників від ризиків, пов’язаних з 
впливом азбесту на роботі (ОВ L 330, 16.12.2009, 
ст. 28-36).

Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського 
парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року «Про 
класифікацію, маркування та пакування речовин 
та сумішей, що вносить поправки та скасовує 
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Директиви 67/548/EEC та 1999/45/EC, і вносить 
поправки до Регламенту (ЄС) № 1907/2006» (ОВ 
L 353, 31.12.2008, ст. 1-1355).

Директива Ради 89/391/EEC від 12 червня 1989 
року «Про впровадження заходів, спрямованих 
на заохочення покращення безпеки та здоров’я 
працівників на роботі» (ОВ L 183, 29.06.1989, ст. 
1-8).

Канцерогени – це речовини, що можуть 
потенційно спричиняти розвиток раку в організмі.

Мутагени – це речовини, що змінюють 
генетичний матеріал організму.

Репротоксичні речовини – це речовини, що 
порушують репродуктивні функції.

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
В Директиві визначено мінімальні вимоги до 

захисту працівників від ризиків для їх здоров’я 
та безпеки, які виникають чи можуть виникнути 
через вплив канцерогенів та мутагенів на роботі. В 
ній  окреслено заходи по профілактиці та безпеці і 
максимально допустимі граничні рівні впливу для 
зменшення ризиків, пов’язаних з таким впливом 
на безпеку та здоров’я працівників.

Сфера дії цієї Директиви поширюється на 
речовини та суміші, що відповідають критеріям 
класифікації для категорії канцерогенів 1А чи 1В 
або мутагенів статевих клітин 1А чи 1В, що визна-
чені в Додатку І до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 
(Класифікація, пакування та маркування хімічних 
речовин та їх сумішей). Крім того, її дія поширю-
ється на канцерогенні речовини, суміші та проце-
си, визначені в Додатку І до Директиви, а також 
на речовини та суміші, створені в процесі здійс-
нення процесів, визначених в цьому Додатку. Піс-
ля внесення поправок до Директиви у 2017 році, 
цей додаток складається з 6 елементів:

1. Виробництво аураміну.

2. Робота, пов’язана з впливом поліциклічних 
ароматичних вуглеводнів, що містяться у вугіль-
ній сажі, вугільному дьогті та вугільній смолі.

3.  Робота, пов’язана з впливом пилу, випарів та 

бризок, що утворюються в процесі обпалювання 
та електро-очищення мідно-нікелевих штейнів.

4. Процеси, що передбачають використання 
агресивних кислот, під час виготовлення 
ізопропілового спирту.

5. Робота, пов’язана з впливом пилу, що 
утворюється під час обробки деревини.

6. Робота, під час якої утворюється пил діоксиду 
кремнію дрібної фракції, що може вдихатися.

Ця директива не застосовується до працівників, 
що піддаються впливу радіації; вони підпадають 
під дію Договору про створення Європейської 
спільноти з атомної енергії

Вона застосовується до працівників, що 
піддаються впливу азбесту, якщо правила, які 
вона встановлює сприятливіші правила для здо-
ров’я та безпеки на роботі, ніж правила, визна-
чені в Директиві 2009/148/EC (Захист працівників 
від впливу азбесту).

Директива 89/391/EEC (Здоров’я та безпека 
на роботі — загальні правила) застосовується 
повною мірою, не обмежуючи дію більш суворих 
та/чи більш конкретних правил, що визначені в 
цій Директиві.

Визначення впливу та оцінка ризиків: у ви-
падку якщо здійснення діяльності може ставити 
працівника під ризик впливу канцерогенів чи му-
тагенів, то потрібно регулярно визначати приро-
ду, ступінь та тривалість такого впливу на праців-
ника з метою оцінювання можливих ризиків для 
здоров’я та безпеки працівників та вирішення цієї 
проблеми. Потрібно врахувати всі шляхи впливу, 
у тому числі: поглинання шкірою чи через шкіру. 
Особливу увагу потрібно звернути на працівників, 
які знаходяться в групі високого ризику.

Директива 2014/27/EU приводить Директиву 
2004/37/EC у відповідність до Регламенту (ЄС) 
№ 1272/2008 «Про створення нової системи 
класифікації, маркування та пакування речовин та 
сумішей в ЄС на основі Глобальної гармонізованої 
системи класифікації та маркування хімічних 
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речовин на міжнародному рівні».

Директива (ЄС) 2017/2398  - це таке оновлення 
Директиви 2004/37/EC:

• Внесення поправок до Статей 6 (Інформація, 
що надається компетентним органам влади) 
та 14 (Нагляд за здоров’ям)

• Внесення нової Статті 18а (Оцінювання); 

• Перегляд Додатку І та Додатку ІІІ для того, 
щоб внести пил діоксиду кремнію дрібної 
фракції, що може вдихатися, в сферу дії цієї 
Директиви та внести нові чи оновити вже 
існуючі максимальні гранично допустимі 
показники впливу на робочому місця для 13 
канцерогенів. 

Обов’язки роботодавців

Зменшення та заміна: Роботодавці повинні 
зменшити використання канцерогенів та мута-
генів, зокрема, замінивши, наскільки це технічно 
можливо, на менш небезпечні чи безпечні речо-
вини, суміші чи процеси.

Запобігання та зменшення впливу: Якщо замі-
нити канцероген чи мутаген неможливо, то ро-
ботодавець повинен гарантувати, що канцероген 
чи мутаген виробляється і використовується в 
замкнутій системі. Якщо це технічно неможли-
во, то роботодавці повинні гарантувати настіль-
ки низький рівень впливу, наскільки дозволяють 
технічні можливості.

Рівень впливу не має перевищувати показни-
ки, вказані в Додатку ІІІ.

Роботодавець має вживати певних засобів у 
випадках, коли використовується канцероген чи 
мутаген.

Інформація, що надається компетентним 
органам влади: Роботодавці повинні надавати 
компетентним органам влади на їх запит 
інформацію щодо таких питань: причини 
використання канцерогенів чи мутагенів, заходи 
профілактики, що вживаються, та кількість 
працівників, що знаходяться під їх впливом.

Непередбачуваний вплив: Якщо 
непередбачувані інциденти чи нещасні 
випадки можуть призвести до анормального 
впливу на працівників, то роботодавці повинні 
повідомити своїх працівників про це. Потрібно 
використовувати захисний одяг та засоби 
індивідуального захисту органів дихання, а рівень 
впливу потрібно звести до мінімуму і до роботи 
в ураженій зоні допускаються тільки працівники, 
чия робота є особливо важливою. 

Передбачуваний вплив: Якщо відомо про 
ризик підвищеного рівня впливу, наприклад, під 
час робіт по технічному обслуговуванню, після 
здійснення всіх інших профілактичних заходів, 
роботодавці повинні визначити, які заходи 
необхідно вжити для зменшення тривалості 
впливу на працівників до мінімальних можливих 
показників та гарантувати, що вони захищені 
під час здійснення своєї діяльності. Потрібно 
використовувати захисний одяг та засоби 
індивідуального захисту органів дихання, а рівень 
впливу потрібно звести до мінімуму. Крім того, 
зони, в яких здійснюється така робота мають 
бути чітко позначені та відмежовані. 

Доступ до зон ризику: Роботодавці повинні 
обмежити доступ до зон ризику для тих 
працівників, які згідно зі своїми робочими 
обов’язками повинні заходити в такі зони.

Гігієнічні заходи та заходи індивідуального 
захисту: Роботодавці повинні вживати таких 
заходів щодо гігієни та індивідуального захисту 
під час здійснення будь-якої діяльності, що 
становлять ризик зараження:

• Гарантувати, що працівники не їдять, не п’ють 
і не курять в робочих зонах, де існує ризик 
зараження;

• Забезпечувати працівників відповідним одягом 
та облаштовувати окремі місця для зберігання 
робочого та повсякденного одягу; 

• Забезпечувати наявність санвузлів та душових; 

• належним чином зберігати, перевіряти та 
чистити засоби захисту до та після кожного 
використання. 
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Працівники не покривають витрати на 
здійснення цих заходів. 

Інформування, підготовка та консультування 
працівників: Роботодавці повинні вживати 
кроків, необхідних для того, щоб гарантувати, 
що працівники чи/та їх представники отримують 
належну і відповідну підготовку в таких питаннях:

• потенційні та додаткові ризики для здоров›я 
(куріння);

• запобіжні заходи щодо профілактики впливу;

• гігієнічні вимоги;

• засоби захисту та захисний одяг;

• заходи, які слід вжити у випадку нещасного 
випадку. 

Роботодавці повинні гарантувати, що 
контейнери, упаковки та обладнання, в яких 
містяться канцерогени або мутагени,  - чітко і 
розбірливо позначені і що попереджувальні знаки 
добре видно.

Необхідно вжити відповідних заходів для того, 
щоб працівники могли перевірити, чи правильно 
застосовується ця Директива. Їх потрібно негайно 
повідомляти у випадку анормального впливу.

В роботодавців мають бути актуальні списки 
працівників, які здійснюють діяльність, що 
становить загрозу їх здоров’ю та безпеці через 
вплив канцерогенів та мутагенів.

Працівникам та/або їх представникам 
потрібно надавати консультації щодо всіх питань, 
пов’язаних з впливом канцерогенів та мутагенів, 
та залучати їх до вирішення цих питань.

Інші заходи 
Моніторинг стану здоров’я: Країни ЄС повинні 

створити механізми моніторингу здоров’я 
працівників для того, щоб здійснювати необхідну 
перевірку їх здоров’я перед впливом та регулярно 
після нього, якщо це необхідно. Ці механізми 
уможливлюють здійснення індивідуальних 
заходів, пов›язаних зі станом здоров’я на роботі. 
Необхідно створити індивідуальну медичну карту 
для моніторингу стану здоров’я.

Згідно з поправками до Директиви 2004/37/
EC, внесеними Директивою (ЄС) 2017/2398, 
моніторинг стану здоров’я, за порадою лікаря або 
органу, відповідального за моніторинг здоров›я 
працівників, може продовжуватися після 
закінчення впливу так довго, як буде потрібно для 
того, щоб захистити здоров’я цього працівника.

Практичні рекомендації щодо моніторингу 
стану здоров’я працівників можна знайти в 
Додатку ІІ.

Потрібно повідомляти компетентні органи 
про всі випадки раку, спричинені впливом під 
час роботи. Країни ЄС повинні враховувати цю 
інформацію у своїх звітах, які вони подають до 
Європейської Комісії згідно з Директивою 89/391 
/ ЄЕС.

Оцінювання: В Директиві (ЄС) 2017/2398 
вказано, що Комісія має оцінити, чи потрібно 
змінювати максимальні показники для пилу 
діоксиду кремнію дрібної фракції, що може 
вдихатися, - це частина майбутнього оцінювання 
імплементації Директиви 2004/37/EC.

Крім того, до першого кварталу 2019 року, 
беручи до уваги новітні розробки в сфері науки, 
Комісія повинна оцінити, чи потрібно вносити 
зміни щодо включення репротоксичних речовин 
зі сфери застосування цієї Директиви.

Облік: Роботодавець повинен зберігати 
актуальний список працівників, які піддавалися 
впливу, а також окремі медичні записи 
протягом щонайменше 40 років після закінчення 
опромінення.

Максимальні показники: Після того, як у 2017 
року Директиву було внесено поправки, Додаток 
ІІІ було доповнено  максимальними показниками 
для таких речовин:

• Пил, що утворюється під час обробки 
деревини; 

• Сполуки хрому (VI), які вважаються 
канцерогенами згідно з пунктом (i) Статті 2 (а) 
(як хром);

• Вогнетривкі волокна, які вважаються 
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канцерогенами згідно з пунктом (i) Статті 2 
(а);

• Пил діоксиду кремнію дрібної фракції, що 
може вдихатися; 

• Бензол;

• Мономери вінілхлориду;

• Етиленоксид;

• 1,2- Епоксипропан;

• Акриламід;

• 2-Нітропропан; 

• o-Толуїдин; 

• 1,3- Бутадієн;

• Гідразин;

• Брометан. 

В директиві (ЄС) 2017/2398 переглянуто 
максимальні значення для мономерів вінілхлориду 
та пилу, що утворюється під час обробки деревини 
з урахуванням нових наукових даних. Введено 
максимальні гранично допустимі показники для 
11 нових канцерогенів.

7.6 Мінімальні стандарти здоров’я та 
безпеки при використанні робочого 
обладнання

Нормативно-правова база:  
Директива 2009/104/EC Європейського 

парламенту та Ради від  16 вересня 2009 року 
стосовно мінімальних вимог до здоров’я та 
безпеки працівників при використанні робочого 
обладнання (друга окрема Директива в розумінні 
Статті 16(1) Директиви 89/391/EEC) (кодифікована 
версія) (ОВ L 260, 03.10.2009, ст. 5-19).

Пов›язані документи: 

Директива Ради 89/655/EEC від 30 листопада 
1989  року стосовно мінімальних вимог безпеки та 
здоров’я працівників при використанні робочого 
обладнання (друга окрема Директива в розумінні 
Статті 16(1) Директиви 89/391/EEC) (ОВ L 393, 
30.12.1989, ст. 13-17).

Директива Ради 89/391/EEC від 12 червня 1989 
року «Про впровадження заходів, спрямованих 
на заохочення покращення безпеки та здоров’я 
працівників на роботі» (ОВ L 183, 29.06.1989, ст. 
1-8).

Короткий огляд нормативно-правової бази: 
В Директиві наведено мінімальні вимоги до 

безпеки та здоров›я при використанні робочого 
обладнання. Це друга окрема Директива в 
розумінні Директиви 89/391/EE, що запроваджує 
загальні правила для заохочення покращення 
безпеки та здоров’я працівників на роботі. Вона 
кодифікує і скасовує Директиву 89/655/EEC, яка 
кілька разів істотно доповнювалася поправками.

Роботодавці повинні вжити всіх заходів 
для того, щоб гарантувати безпеку робочого 
обладнання, яке використовують працівники.

Вибираючи обладнання, роботодавці повинні 
звертати увагу на конкретні умови праці на 
робочому місці та враховувати безпеку та здоров›я 
працівників. Якщо повністю усунути ризики, 
що виникають під час використання робочого 
обладнання, неможливо, то роботодавці повинні 
вжити всіх заходів, необхідних для їх мінімізації. 
Якщо є закони ЄС, що регулюють використання 
такого обладнання, то роботодавці повинні 
гарантувати, що обладнання відповідає вимогам 
цих законів або вимогам, визначеним у Додатку I 
до цієї Директиви.

Обов’язок роботодавця – гарантувати, що:

• Регулярно здійснюється технічне 
обслуговування робочого обладнання згідно з 
вимогами законодавства;

• Робоче обладнання встановлено правильно 
та воно нормально функціонує, і його 
перевіряють/тестують належно кваліфіковані 
особи. Потрібно документувати та зберігати 
результати перевірки.

Якщо робоче обладнання може становити 
конкретні ризики для здоров’я та безпеки 
працівників, то роботодавці повинні гарантувати, 
що доступ до нього мають тільки ті особи, 
які мають працювати з ним. Роботодавці 
також повинні гарантувати, що роботи з 



55

ремонту, модифікації, технічного чи сервісного 
обслуговування здійснюють лише спеціально 
призначені працівники.

Роботодавці також повинні повною 
мірою враховувати ергономічні принципи та 
аспекти охорони праці для  працівників, що 
використовують робоче обладнання.

Роботодавці повинні надавати працівникам 
вичерпну та зрозумілу інформацію (якщо 
необхідно, то в письмовій формі) про робоче 
обладнання, а саме про:

• умови використання, 

• передбачувані аварійні ситуації, 

• висновки експертизи. 

Роботодавці повинні гарантувати, що 
працівники – належно підготовані, особливо, 
якщо мова йде про обладнання, що становить 
особливі ризики, та що вони знають про ризики 
використання цього обладнання.

7.7 Вплив хімічних речовин

В цій Директиві визначено мінімальні вимоги 
щодо захисту працівників від ризиків для їх 
здоров’я та безпеки, спричинених впливом 
хімічних речовин, з якими вони можуть зіткнутися 
під час роботи. В ній встановлено максимальні 
гранично допустимі показники впливу та заходи 
по профілактиці.

Нормативно-правова база:  Директива Ради 
98/24/EC від 7 квітня 1998 року «Про захист 
здоров’я та безпеки працівників від ризиків, 
пов’язаних з хімічними агентами на роботі» 
(чотирнадцята окрема Директива в розумінні 
Статті 16(1) Директиви 89/391/EEC).

Пов›язані акти:

Директива Ради 89/391/EEC від 12 червня 1989 
року «Про впровадження заходів, спрямованих 
на заохочення покращення безпеки та здоров’я 
працівників на роботі» (Офіційний Вісник L 183 
від 29.06.1989).

Директива Ради 92/58/EEC від 24 червня 1992 
року «Про мінімальні вимоги гарантії безпеки та/

чи здоров’я на роботі» (дев’ята окрема Директива 
в розумінні Статті 16(1) Директиви 89/391/EEC) 
(Офіційний Вісник L 245 від 26.08.1992).

Директива Ради 92/85/EEC від 19 жовтня 1992 
року «Про запровадження заходів, спрямованих 
на заохочення покращення безпеки та здоров’я 
на роботі вагітних працівників та матері, що 
недавно народили чи годують грудьми» (десята 
окрема Директива в розумінні Статті 16(1) 
Директиви 89/391/EEC) (Офіційний Вісник L 348 
of 28.11.1992).

Директива Ради 94/33/EC від 22 червня 1994 
року «Про захист неповнолітніх на роботі» 
(Офіційний Вісник L 216 від 20.08.1994).

Директива 2004/37/EC Європейського 
парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року 
«Про захист працівників від ризиків, пов’язаних 
з впливом канцерогенів та мутагенів на роботі» 
(шоста окрема Директива в розумінні Статті 
16(1) Директиви Ради 89/391/EEC) (кодифікована 
версія) (Офіційний Вісник L 158 від 30.04.2004).

Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського 
парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року «Про 
класифікацію, маркування та пакування речовин 
та сумішей, що вносить поправки та скасовує 
Директиви 67/548/EEC та 1999/45/EC, і вносить 
поправки до Регламенту (ЄС) № 1907/2006» 
(Офіційний Вісник L 353 від 31.12.2008).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Директива 98/24/EC застосовується до 

працівників, що піддаються впливу небезпечних 
хімічних речовин, якщо її положення є 
сприятливішими, ніж ті, що встановлює Директива 
2004/37/EC про захист працівників від ризиків, 
пов’язаних з впливом канцерогенів.

Рамкова Директива 89/391/EEC, що визначає 
мінімальні вимоги для захисту працівників від 
ризиків для їх безпеки та здоров’я  від впливу 
хімічних речовин, застосовується повною мірою, 
не обмежуючи дію більш суворих чи більш кон-
кретних положень цієї Директиви.

Після ухвали Регламенту (ЄС) № 1272/2008 
про класифікацію, маркування та пакування 
речовин та сумішей, було потрібно привести 
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Директиву від 1998 року та інші чотири директиви 
у відповідність до цих нових положень. Зміни 
внесено в Директиву 2014/27/EC. Таким чином 
було визначено небезпечні хімічні речовини 
та розроблено механізми для інформування 
користувачів про ризики, пов’язані з ними, за 
допомогою стандартних символів та тексті на 
етикетках та паспортів безпеки. 

Обов’язки роботодавців

Оцінювання ризиків: Роботодавці повинні 
визначити, чи є будь-які небезпечні хімічні 
речовини, і, якщо вони є - оцінити ризики для 
здоров›я та безпеки, які вони можуть становити. 
Ця оцінка повинна бути актуальною.

Профілактика ризиків: Роботодавці повинні 
вжити необхідних профілактичних заходів для 
усунення або мінімізації ризиків. Вони повинні 
забезпечити працівників відповідним обладнанням 
та скоротити тривалість впливу та гарантувати 
безпечне поводження з небезпечними хімічними 
речовинами, їх зберігання та транспортування. 
За можливості, хімічні речовини або процеси 
потрібно замінити на менш небезпечні.

Законодавством передбачено встановлення 
орієнтовних максимальних гранично допустимих  
показників впливів під час роботи.

Дії в нещасних випадках, інцидентах та 
надзвичайних ситуаціях: Роботодавці повинні 
скласти плани дій так, щоб в разі нещасного 
випадку вживалися відповідні дії, включаючи 
інформування зацікавлених осіб. В їх рамках 
потрібно проводити регулярні навчання з техніки 
безпеки та використання засобів надання першої 
допомоги.

Інформування та навчання працівників: 
Роботодавці повинні повідомляти працівникам 
результати оцінок ризику, інформацію про 
небезпечні хімічні речовини в приміщеннях та 
відповідні граничні показники для впливу під час 
роботи. Вони повинні забезпечувати проведення 
навчання та здійснення належних запобіжних 
заходів.

Інші положення 

Заборони: Директива забороняє виробництво, 
виготовлення або використання певних хімічних 

речовин. Вони викладені в Додатку III. Винятки 
допускаються за певних обставин, таких як 
наукові дослідження та випробування. У таких 
випадках роботодавці повинні надати органам 
влади таку інформацію про кількість речовини, 
яку буде використано, та кількість працівників, 
які, можливо, будуть задіяні.

Моніторинг стану здоров’я: Країни ЄС повинні 
організувати належний моніторинг здоров’я 
працівників, чиє здоров’я може бути під загрозою. 
Необхідно вести індивідуальні записи про стан 
здоров’я та впливу.

7.8 Захист працівників від впливу 
біологічних агентів

Нормативно-правова база:   
Директива 2000/54/EC Європейського 

Парламенту та Ради від 18 вересня 2000 року 
«Про захист працівників від ризиків, пов’язаних 
з впливом біологічних агентів на роботі» (сьома 
окрема Директива в розумінні Статті 16(1) 
Директиви 89/391/EEC) (ОВ L 262, 17.10.2000, ст. 
21-45).

Пов›язані документи: 
Директива Ради 89/391/EEC від 12 червня 1989 

року «Про впровадження заходів, спрямованих 
на заохочення покращення безпеки та здоров’я 
працівників на роботі» (ОВ L 183, 29.06.1989, ст. 
1-8).

Оригінальний текст Директиви 89/391/EEC 
доповнено рядом поправок. Ця консолідова-
на версія становить виключно документальну 
цінність.

Директива Ради 2010/32/EU від 10 травня 
2010 року, що імплементує Рамкову угоду 
про профілактику травм, заподіяних гострими 
предметами, в лікарнях та сфері охорони 
здоров’я, укладену  між HOSPEEM та EPSU (ОВ L 
134, 1.6.2010, ст.66-72)

Біологічні агенти – це мікроорганізми, у тому 
числі генетично модифіковані культури клітин 
та ендопаразити людини, які можуть викликати 
будь-яку інфекцію, алергію чи отруєння.
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Мікроорганізми – це мікробіологічна клітинна 
або неклітинна істота, здатна до реплікації або 
передачі генетичного матеріалу.

Культура клітин – це клітини, отримані з 
багатоклітинних організмів і вирощені in vitro.

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Ця Директива визначає правила оцінювання 

ризиків та обмеження впливу біологічних агентів, 
яких неможливо уникнути, на здоров’я та безпеку 
працівників.

Ця директива захищає здоров›я та безпеку 
працівників, які піддаються впливу біологічних 
агентів (наприклад, мікроорганізмів або культур 
клітин) під час виконання своєї роботи.

Біологічні агенти поділяють на 4 групи ризику 
згідно з ризиком інфікування:

• До групи 1 належать агенти, які не спричиняють 
хворобу в людей;

• До групи 2 належать агенти, які можуть 
спричинити хворобу в людей, але не 
поширюються в громаді, і для яких розроблено 
ефективні методи лікування;

• До групи 3 належать агенти, які можуть 
спричинити хворобу в людей і можуть 
поширюватися в громаді, хоча й піддаються 
профілактиці та лікуванню;

• До групи 3 належать агенти, які можуть 
спричинити тяжкі хвороби в людей. Ризик їх 
поширення в громаді – високий і для них не 
розроблено ефективних методів лікування. 

Оцінювання ризику: Потрібно здійснювати 
оцінювання ризиків для всієї професійної 
діяльності, здійснення якої може ставити 
працівників під ризик впливу біологічних 
агентів. Потрібно визначати характер, 
ступінь та тривалість впливу для планування 
профілактичних заходів. Роботодавець повинен 
брати участь у регулярному оцінюванні ризику.

Обов’язки роботодавця: Якщо це можливо, 
то роботодавець повинен замінити шкідливі 
агенти на менш небезпечні чи безпечні агенти, 
беручи до уваги умови їх використання та рівень 

наукових знань про них.

Крім того, якщо існує ризик здоров’ю та 
безпеці пацієнтів, то роботодавець повинен 
гарантувати максимальне зменшення цього 
ризику. Роботодавець може:

• мінімізувати кількість працівників, які 
піддаються впливу;

• контролювати рівень викидів агентів на 
робочому місці, використовуючи технічні про-
цедури;

• організовувати колективні та/або індивідуальні 
заходи захисту;

• запобігати випадковому поширенню агентів за 
межі робочого місця або зменшувати його, за-
стосовуючи гігієнічні заходи;

• встановити знаки попередження про 
небезпеку;

• розробити плани дій в надзвичайних ситуаціях;

• забезпечити збирання, зберігання та 
захоронення відходів;

• організувати безпечні умови роботи з 
біологічними агентами та їх транспортування. 

Роботодавець зобов’язаний вести список 
працівників, які піддаються впливу агентів з 
групи 3 та/чи групи 4. В деяких випадках цей 
список може зберігатися протягом 40 років. 
Крім того, роботодавець повинен повідомляти 
компетентний національний орган, коли він 
вперше використовує біологічні агенти з групи 2, 
групи 3 або групи 4.

Роботодавець має гарантувати, що працівники 
та/чи їх представники належно поінформовані та 
підготовані в таких питаннях:

• потенційна небезпека для здоров’я; 

• запобіжні заходи щодо профілактики впливу; 

• правила гігієни; 

• використання засобів захисту та захисного 
одягу; 

• заходи, які слід вжити у випадку нещасного 
випадку. 
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Якщо виникає надзвичайна ситуація чи 
нещасний випадок, то роботодавець має якомога 
швидше повідомити працівника та/чи його 
представника про їх причини, небезпеку та 
заходи, які вживаються.

Нагляд за станом здоров’я: Країни ЄС повинні 
запровадити механізми здійснення нагляду за 
станом здоров’я працівників до та після впливу 
біологічних агентів.

7.9 Розміщення знаків безпеки та 
здоров’я на роботі

Завдання цієї Директиви – запровадити 
систему попереджувальних знаків Європейської 
спільноти, яку було розроблено для зменшення 
ризиків на роботі та зниження рівня професійних 
захворювань.

Нормативно-правова база:  
Директива Ради 92/58/EEC від 24 червня 

1992 року «Про мінімальні вимоги забезпечення 
попереджувальних знаків про загрозу здоров’ю 
чи безпеці на роботі (дев’ята окрема Директива 
в розумінні Статті 16(1) Директиви 89/391/EEC)» 
[Офіційний Вісник L 245 від 26.08.92]. 

Пов›язані акти:
Повідомлення Комісії Європейському 

парламенту, Раді, Європейському економічному 
та соціальному комітету та Комітету регіонів 
щодо практичної імплементації Директив 92/57/
EEC (тимчасові та мобільні робочі місця) та  
92/58/EEC (попереджувальні знаки на роботі) про 
здоров’я та безпеку на роботі [ COM(2008) 698 
фінальна версія – повідомлення не публікувалося 
в Офіційному Віснику]. 

Комісія представила позитивний звіт щодо 
імплементації Директиви 92/58 / ЄЕС. Фактично 
більшість з 15 країн-членів Європейського Союзу 
завершили роботу над своєю законодавчою 
базою з урахуванням нових правил та вимог, 
передбачених цією Директивою.

Імплементація Директиви уможливила 
впорядкування національних систем 
попереджувальних знаків на робочому місці. Однак 

Комісія заявляє, що працівники все ще погано 
поінформовані про правила, які встановлюють 
ці знаки, і Комісія закликає партнерів посилити 
свою навчальну діяльність.

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
В Директиві визначено мінімальні вимоги щодо 

попереджувальних знаків про загрозу здоров’ю 
чи безпеці на роботі. Наприклад, вони стосуються 
розміщення та маркування контейнерів чи 
труб, протипожежного обладнання, певних 
транспортних маршрутів, звукових та світлових 
сигналів, а також впровадження відповідних 
словесних команд та знаків руками.

Ця Директива доповнює Рамкову Директиву 
89/391/EEC про здоров’я та безпеку на роботі.

Цю директиву можна застосовувати 
до знаків, які використовуються на ринку 
небезпечних речовин та препаратів, продуктів 
та/чи обладнання, тільки якщо Інші положення 
Європейського Союзу дають пряме посилання на 
неї. Сфера дії цієї Директиви не охоплює знаків, які 
використовуються для регулювання дорожнього, 
залізничного, внутрішнього водного, морського 
чи повітряного транспорту.

Обов’язки роботодавця: Роботодавці повинні 
встановити попереджувальні знаки в тих місцях, 
де небезпеки неможливо уникнути чи достатньо 
зменшити, застосовуючи профілактичні заходи чи 
процедури, які використовуються для організації 
роботи.

За необхідності в компаніях та на підприємствах 
можна розмістити знаки, що використовуються 
для  дорожнього, залізничного, внутрішнього 
водного, морського чи повітряного транспорту.

Додаткова інформація: Держави-члени 
можуть визначати певні винятки в рамках певних 
обмежень.

Працівники повинні отримувати інформацію 
про заходи, які вживаються, та проходити 
належну підготовку (точні інструкції)

Працівники мають отримувати консультації з 
питань, пов’язаних з цією Директивою та брати 
участь в їх обговоренні.
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Комітет допоможе Комісії ухвалити технічні 
доопрацювання Додатків (Стаття 17 Директиви 
89/391/EEC).

Кожні п’ять років держави-члени повинні 
звітувати Комісії про практичну імплементацію цієї 
Директиви. Комісія повинна періодично звітувати 
Європейському парламенту, Раді, Європейському 
економічному та соціальному комітету про 
імплементацію цієї Директиви.

7.10 Безпека на роботі — ручне 
переміщення вантажів

Завдання цієї Директиви – гарантувати захист 
працівників у Європейському Союзі від ризиків, 
пов›язаних з ручним переміщенням вантажів.

Нормативно-правова база:  
Директива Ради 90/269/EEC від 29 травня 

1990 року «Про мінімальні вимоги до здоров’я та 
безпеки під час ручного переміщення вантажів, 
зокрема, якщо  працівники наражаються на ризик 
травмування спини» (четверта окрема Директива 
в розумінні Статті 16(1) Директиви 89/391/EEC).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Ця Директива визначає вимоги до здоров’я та 

безпеки під час ручного переміщення вантажів, 
зокрема, якщо працівники наражаються на ризик 
травмування спини.

Роботодавці повинні зробити все можливе, 
щоб працівники не переміщали вантажі вручну.

Якщо ручного переміщення неможливо 
уникнути, то роботодавець має змінити спосіб 
організації роботи, чи зменшити ризик для 
працівників таким чином:

• організація робочих місць має зробити 
переміщення максимально безпечним;

• за можливості заздалегідь здійснити оцінку 
безпеки та здоров’я для різних типів робіт, 
зокрема характеристики навантаження;

• робити все можливе для попередження або 
зменшення ризику  травм спини, враховуючи 
робоче середовище та діяльність;

• надавати працівникам інформацію про вагу та 
розподіл ваги вантажу; а також

• забезпечувати належну підготовку та 
консультації працівників щодо роботи з 
вантажем та можливих ризиків, а також їх за-
лучення до обговорення цих питань. 

Ризик травмування спини виникає, якщо 
вантаж:

• занадто важкий або занадто великий;

• громіздкий або його важко втримувати;

• нестабільний або його вміст може зміщуватися;

• розміщений так, що необхідно здійснювати 
якісь маніпуляції на відстані від тіла, або 
потрібно, щоб тіло працівника вигиналося чи 
рухалося; або

• по своїй природі, може спричинити травми, 
особливо в разі зіткнення.

• 

Фізичні зусилля можуть становити ризик 
травми, якщо вони:

• занадто великі;

• здійснюються з вигинанням тіла;

• можуть призвести до раптового переміщення 
вантажу; або

• здійснюються тоді, коли тіло знаходиться в 
нестабільному положенні.

Робоче середовище може збільшувати ризик, 
якщо:

• недостатньо місця для здійснення діяльності;

• є перепади рівня підлоги, або вона рухома, 
нерівна або ковзка;

• умови перешкоджають переміщенню вантажів 
на безпечній висоті або в належному 
положенні; або

• температура, вологість чи вентиляція – 
неналежні.

Діяльність може становити ризик, якщо вона 
передбачає:
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• надмірні зусилля, що задіюють, зокрема, 
хребет;

• недостатній час для відпочинку чи відновлення;

• надмірна кількість рухів з підняття, опускання 
або завелика відстань для перенесення; або

• високу інтенсивність роботи під час здійснення 
процесу, яку працівник не може змінити.

Працівник може наражатися на ризик, якщо 
він/вона:

• фізично не підходить для здійснення завдання;

• неправильно одягнений/а; або

• не має достатніх знань чи підготовки.

7.11 Захист неповнолітніх осіб  на 
роботі

Нормативно-правова база:  
Директива Ради 94/33/EC від 22 червня 1994 

року «Про захист неповнолітніх осіб на роботі» 
(ОВ L 216, 20.08.1994, p. 12-20).

Пов›язані документи: 

Звіт Комісії Європейському парламенту, Раді, 
Європейському економічному та соціальному 
комітету та Комітету регіонів про застосування 
Директиви 94/33/EC про захист неповнолітніх 
осібна роботі (COM(2004) 105 фінальна версія, 
16.02.2004).

Звіт Комісії про вплив перехідного періоду, 
наданого Об’єднаному Королівстві, стосовно 
певних положень Директива Ради 94/33/EC про 
захист неповнолітніх осіб на роботі (COM(2000) 
457 фінальна версія, 20.07.2000).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Ця Директива встановлює мінімальні 

вимоги для покращення здоров’я та безпеки 
неповнолітніх працівників.

• Ця директива застосовується до всіх 
неповнолітніх осіб (яким не виповнилося 
18 років), які уклали трудовий договір чи 
вступили в трудові правовідносини згідно 
з чинними законами країни Європейського 

Союзу (ЄС) та які підпадають під дію чинних 
законів країни ЄС.

• Країни ЄС можуть визначати, чи застосовувати  
директиву до тимчасової роботи чи 
короткочасної роботи, пов’язаних з побутовими 
послугами в приватних домогосподарствах, 
або до роботи в сімейному бізнесі, яка не 
вважається шкідливою, травматичною чи 
загрозливою для неповнолітніх осіб.

• Директивою передбачено, що країни ЄС 
повинні вжити належних заходів щодо 
заборони використання дитячої праці та 
гарантувати, що працевлаштування підлітків 
суворо контролюється і захищається відповідно 
до положень цієї Директиви. 

• В Директиві визначено такі категорії 
неповнолітніх осіб: 

• Неповнолітні –  особи, які не досягли 18 
років;

• Діти –  особи, які не досягли 15 років або 
все ще здобувають обов’язкову середню 
освіту згідно з вимогами національного 
законодавства; 

• Підлітки –  особи у віці від 15 до 18 років, 
які вже не здобувають обов’язкову середню 
освіту згідно з вимогами національного 
законодавства. 

• Головне завдання цієї Директиви – заборона 
використання дитячої праці.

• Проте, за певних умов, країни ЄС згідно з 
Директивою можуть самі  визначати, чи 
застосовувати заборону використання дитячої 
праці до:  

• дітей, залучених у проведення культурних, 
мистецьких, спортивних чи рекламних 
заходів, за умови отримання попереднього 
дозволу від  компетентного органу для 
кожного конкретного випадку;

• дітей, віком від 14 років, які працюють на 
підприємстві в рамках програми підготовки/
навчання або стажування, за умови, що ця 
робота здійснюється відповідно до вимог, 
встановлених компетентним органом;

• дітей, віком від 14 років, які виконують легку 
роботу, що не підпадає під категорії робіт, 
вищезазначених у першому пункті; проте, 
діти старше 13 років можуть виконувати 
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легку роботу протягом обмеженої кількості 
годин на тиждень у тих видах зайнятості, які 
визначені національним законодавством.

• В Директиві містяться положення щодо такого:

• загальні обов›язки роботодавця, серед яких: 
захист здоров›я та безпеки неповнолітніх 
осіб, оцінка ризиків, пов’язаних з їх ро-
ботою, для неповнолітніх, оцінка та моні-
торинг здоров’я пов›язаних з їх роботою 
людей, інформування неповнолітніх осіб та 
законних представників дітей про можливі 
ризики для їх здоров’я та безпеки;

• види роботи,  до виконання якої не 
допускаються неповнолітні особи, до них 
належать: робота, яка вимагає більших 
розумових чи фізичних можливостей, ніж 
ті, якими володіють неповнолітні особи, 
робота з шкідливим впливом небезпечних 
речовин. 

• Директива 2014/27/EU, що приводить Дирек-
тиву 94/33/EC у відповідність до Регламенту 
(ЄС) № 1272/2008 про створення нової сис-
теми класифікації, маркування та пакування 
речовин та сумішей в ЄС на основі Глобальної 
гармонізованої системи класифікації та мар-
кування хімічних речовин на міжнародному 
рівні. Крім того Директива 2014/27/EU заміняє 
посилання на скасовану Директиви (90/679/
EEC та 90/394/EEC), які замінено на посилання 
на відповідні положення Директиви 2000/54/
EC та Директиви 2004/37/EC.

• В Директиві 94/33/EC містяться положення 
про години роботи, нічну роботу, періоди 
відпочинку, щорічні відпустки та перерви для 
відпочинку.

• Кожна країна ЄС сама несе відповідальність за 
визначення заходів, яких слід вживати у разі 
порушення положень цієї Директиви. Ці заходи 
повинні бути ефективними та відповідати 
серйозності порушення. 

• Ця директива містить положення про 
запобігання зменшенню рівня захисту 
неповнолітніх працівників. 

7.12 Захист вагітних жінок та 
матерів, що недавно народили

Мета цієї Директиви – захист здоров’я та 
безпеки жінок на робочому місці в період 
вагітності чи після того, як вони народжують, а 
також жінок, які годують грудьми.

Нормативно-правова база:  
Директива Ради 92/85/EEC від 19 жовтня 1992 

року «Про впровадження заходів, спрямованих 
на заохочення покращення безпеки та здоров’я 
вагітних працівників та працівників, які нещодавно 
народили чи годують грудьми» (десята окрема 
Директива в розумінні Статті16 (1) Директиви 
89/391/EEC).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Директива визначає базові права жінок до 

та після вагітності в Європейському Союзі (ЄС). 
Ця Директива – це одна з кількох «дочірніх 
директив», ухвалених відповідно до Рамкової 
Директиви 89/391/EEC про безпеку та здоров’я 
працівників на роботі.

Країни ЄС зобов’язані інформувати 
роботодавців та жінок-працівниць про вказівки 
Європейської Комісії щодо ризиків для здоров›я та 
безпеки при роботі з небезпечними речовинами 
та виробничими процесами.

• Якщо виявлено такі ризики,  то роботодавці 
зобов›язані вжити заходів для захисту жінок з 
групи ризику, наприклад, перевести їх на іншу 
посаду або дати відпустку.

• Якщо роботодавець дає відпустку, 
то він повинен гарантувати права на 
працевлаштування та виплату належних 
коштів для компенсації втрати доходу.

• Якщо вагітна жінка надає медичну довідку, 
то її не можна змушувати працювати в нічні 
зміни.

• Вагітні працівниці можуть проходити 
допологові медичні огляди в робочий час без 
втрати зарплати.

• Директивою передбачено 14 тижнів декретної 
відпусти, 2 тижні з яких – до пологів.
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• Жінок не можна звільняти з роботи через 
вагітність та материнство.

Здоров’я та безпека працівників у галузі 
видобування корисних копалин

Нормативно-правова база:  
Директива Ради 92/91/EEC від 3 листопада 

1992 року щодо мінімальних вимог покращення 
безпеки та здоров’я працівників, що видобувають 
корисні копалини, шляхом буріння (одинадцята 
окрема Директива в розумінні Статті 16(1) 
Директиви 89/391/EEC) (ОВ L348, 28.11.1992, ст. 
9-24).

ПОВ’ЯЗАНИЙ ДОКУМЕНТ: Директива Ради 
89/391/EEC від 12 червня 1989 року «Про 
впровадження заходів, спрямованих на 
заохочення покращення безпеки та здоров’я 
працівників на роботі» (ОВ L 183, 29.06.1989, ст. 
1-8)

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Ця Директива визначає мінімальні вимоги 

до захисту здоров’я та безпеки тих, хто працює 
на суші і на морі у галузі видобування корисних 
копалин шляхом буріння.

Усі робочі місця, що використовуються 
для пошуку та видобутку корисних копалин 
за допомогою буріння, повинні відповідати 
мінімальним вимогам щодо захисту здоров’я та 
безпеки, перелічених у Директиві та Додатку 
до неї, враховуючи особливості робочих місць, 
діяльності, обставин або конкретних ризиків.

Загальні обов’язки роботодавця:  

• дотримуватися вимог техніки безпеки, 
починаючи з етапу його проектування;

• забезпечити наявність відповідального 
керівника;

• довіряти здійснення особливо небезпечної 
роботи лише кваліфікованому персоналу;

• гарантувати, що всі залучені працівники 
розуміють інструкції з техніки безпеки;

• забезпечити засоби для надання першої 

допомоги та регулярно відпрацьовувати  по 
техніці безпеки.

Документи про безпеку та охорону здоров’я: 
Перш ніж розпочинати роботу з видобування 
корисних копалин, роботодавець повинен 
переконатися, що підготовано та оновлено 
документи про безпеку та охорону здоров’я 
(відповідно до Статей 6, 9 та 10 Директиви 89/391 
/ ЄЕС, що встановлює загальні правила охорони 
здоров’я та  безпеки). В цьому документі потрібно 
вказати, зокрема, що:

• проведено визначення та оцінку ризиків, на 
які працівники наражаються на роботу;

• здійснено належні заходи; а також

• робоче місце спроектоване, облаштоване і 
обслуговується відповідно до вимог техніки 
безпеки.

Якщо на одному робочому місці перебувають 
працівники більше, ніж однієї фірми, то 
роботодавець, відповідальний за це робоче 
місце, згідно з національним законодавством та/
або правилами, повинен координувати заходи з 
охорони здоров’я та безпеки для цих працівників, 
та задокументовувати їх.

Така координація не впливає на 
відповідальність окремих роботодавців.

Повідомлення про нещасні випадки чи 
небезпечні інциденти: Роботодавець зобов’яза-
ний негайно  повідомляти компетентні органи 
про смертельні чи серйозні нещасні випадки, 
пов’язані з роботою, а також про небезпечні 
інциденти.

Профілактичні та інформаційні заходи: Для 
того, щоб захистити працівників від небезпек (у 
т.ч. від пожеж, вибухів та небезпечних умов се-
редовища), роботодавці повинні:

• вживати належних профілактичних заходів 
для

• запобігання, виявлення та боротьби з 
виникненням та поширенням пожеж та 
вибухів;

• запобігання виникненню 
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вибухонебезпечних та/або небезпечних 
для здоров›я умов середовища.

• регулярно відпрацьовувати заходи безпеки;

• забезпечувати наявність належних шляхів 
для евакуації порятунку та підтримувати 
їх в належному технічному стані для того, 
щоб працівники могли швидко та безпечно 
покидати робочі місця у разі небезпеки;

• організувати належні системи попередження 
та інших видів зв’язку для забезпечення 
негайної допомоги, втечі та рятувальних 
операцій;

• інформувати працівників зрозумілим чином 
про всі заходи, що вживаються для охорони їх 
здоров›я та безпеки.

Модифікація робочих місць: Якщо робочі 
місця модифікуються, розширюються та/чи 
переобладнуються після того, як ця Директива 
набуває чинності, то роботодавці повинні 
дотримуватися мінімальних вимог, визначених в 
Додатку до цієї Директиви.

Медичний огляд працівників: До призначення 
працівника на роботу, пов’язану з діяльністю, яку 
регулює ця Директива, він має пройти медичний 
огляд і регулярно повторювати його.

Консультування та залучення працівників: 
Роботодавці повинні забезпечити консультації 
працівників з питань, пов’язаних зі сферою дії 
цієї Директиви, та залучення працівників до їх 
обговорень.

7.14 Обмеження ризиків впливу 
електромагнітних полів на 
працівників (від липня 2016)

Ця Директива визначає мінімальні вимоги до 
охорони здоров’я та безпеки працівників, що 
наражаються на ризик впливу електромагнітних 
полів. Це – окрема Директива в межах Рамкової 
Директиви 89/391/EEC. Вона впроваджує заходи, 
спрямовані на заохочення покращення безпеки 
та здоров’я працівників на роботі. Вона замінює 
Директиву 2004 року (2004/40/EC), яка так 
ніколи і не набула чинності через труднощі з 
імплементацією її положень, особливо у сфері 

охорони здоров’я.

Нормативно-правова база:  
Директива 2013/35/EU Європейського 

парламенту та Ради від 26 червня 2013 року 
«Про мінімальні вимоги до охорони здоров’я та 
безпеки працівників, що наражаються на ризик 
впливу фізичних агентів (електромагнітних полів) 
(20-та окрема Директива в розумінні Статті 16(1) 
Директиви 89/391/EEC) та скасування Директиви 
2004/40/EC».

Пов›язані акти: 
Директива Ради 89/391/EEC від 12 червня 1989 

року «Про впровадження заходів, спрямованих 
на заохочення покращення безпеки та здоров’я 
працівників на роботі» (Офіційний Вісник L 183, 
29.06.1989, ст. 1-8).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
В Директиві передбачено  заходи щодо захисту 

працівників від усіх відомих короткотермінових 
безпосередніх та опосередкованих негативних 
наслідків для здоров›я, які спричиняють 
електромагнітні поля. Вона не стосується 
потенційних довготермінових наслідків, але 
якщо з’являться достовірні наукові дані про них, 
то Європейська Комісія прийме рішення щодо 
рекомендованих заходів.

Ці заходи – це мінімальна основа захисту всіх 
працівників в ЄС, але ця Директива не забороняє 
державам-членам залишати чи створювати 
суворіші вимоги. Вони повинні інтегрувати цю 
Директиву у свою національну правову систему 
до 1 липня 2016 року.

Визначення:  

Ця директива охоплює безпосередні біофізичні 
ефекти. Їх виникнення – це безпосередній 
результат перебування в електромагнітному 
полі. До них належить термічний вплив, напр., 
нагрівання тканин, та нетермічний вплив, напр., 
стимуляція м’язів, нервів чи органів чуття

Вона також стосується опосередкованих 
ефектів, спричинених перебуванням таких 
предметів, як наприклад кардіостимулятори та 
інші імплантати, в електромагнітному полі, ці 
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ефекти можуть спричинити загрозу безпеці та 
здоров’ю.

Директива встановлює максимальні гранично 
допустимі рівні впливу, на основі біофізичних 
та біологічних даних, для захисту працівників 
від шкідливого впливу на здоров’я та сенсорну 
систему. В ній також наведено рівні дій для 
визначення того, коли слід вживати відповідних 
заходів захисту або профілактики.

Обов’язки роботодавців: Ця директива покладає 
різноманітні обов’язки на роботодавців. Вони 
повинні гарантувати, що вплив електромагнітних 
полів на працівників не перевищує максимально 
допустимих рівнів, вказаних в цій Директиві. Якщо 
ці рівні перевищуються, то вони повинні негайно 
вжити профілактичних заходів. Проте, існують 
винятки, коли ці рівні можна перевищувати 
відповідно до певних особливо суворих вимог.

Загалом роботодавці повинні усунути або 
мінімізувати ризики, пов’язані з електромагнітними 
полями при роботі. Регулярні оцінки ризику та 
впливу та використання практичних посібників 
можуть допомогти добитися цього.

Якщо виявлено ризики для здоров’я 
працівників, то роботодавці повинні розробити 
план заходів щодо захисту та профілактики. 
До них  можуть належати технічні та/чи 
організаційні заходи, зокрема для працівників з 
групи особливого ризику.

Це законодавство вимагає здійснення 
моніторингу стану здоров’я для профілактики, 
чи раннього діагностування негативних 
наслідків для здоров’я. Якщо виявлено, що 
працівники піддавалися надмірному впливу, то 
роботодавці повинні забезпечити їх необхідними 
медикаментами чи індивідуальним моніторингом 
стану здоров’я, відповідно до національних 
законів та практик.

7.15 Охорона здоров’я та безпеки 
тимчасових працівників на робочому 
місці 

Нормативно-правова база:  
Директива Ради 91/383/EEC від 25 червня 

1991 року, що доповнює заходи, спрямовані на 

заохочення покращення охорони здоров’я та 
безпеки працівників на роботах з фіксованим 
терміном трудових правовідносин чи 
тимчасовими трудовими правовідносинами(ОВ L 
206, 29.07.1991, ст. 19-21).

Пов’язані документи: 
Директива Ради 89/391/EEC від 12 червня 1989 

року «Про впровадження заходів, спрямованих 
на заохочення покращення безпеки та здоров’я 
працівників на роботі» (ОВ L 183, 29.06.1989, ст. 
1-8)

Короткий огляд нормативно-правової бази: 
Завдання цієї Директиви – гарантувати, що 

країни ЄС затверджують нормативно-правову 
базу для покращення охорони здоров’я та 
безпеки працівників на роботах з тимчасовими 
контрактами  чи контрактами на фіксований 
термін для приведення її у відповідність до 
охорони, яка забезпечується іншим працівникам. 
Ця директива доповнює її таким чином:

Інформування та навчання: 

• До початку здійснення роботи, тимчасових 
працівників потрібно повідомити про будь-які 
ризики, пов’язані з роботою, та зокрема, про 
спеціальну професійну кваліфікацію, навички 
чи спеціальний медичний нагляд.

• Кожен працівник повинен пройти належне 
навчання по роботі відповідно до їх рівня 
кваліфікації та досвіду. 

Спеціальний медичний нагляд:

Якщо робота становить особливу загрозу 
для безпеки та здоров’я тимчасових працівників 
або вимагає спеціального медичного нагляду,  
то країни ЄС можуть їх заборонити. Якщо таку 
роботу здійснюють тимчасові працівники, 
то роботодавець повинен забезпечити їм 
відповідний спеціальний медичний нагляд, який 
за необхідності може тривати довше, ніж термін 
їх працевлаштування.

Служби охорони здоров’я та безпеки: 

Організація повинна повідомляти свої служби 
охорони здоров’я та безпеки про прийняття на 
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роботу тимчасових працівників.

Служби зайнятості кадрові агентства:

• Якщо тимчасових робітників надає кадрове 
агентство чи інша служба зайнятості, то 
це агентство має отримати інформацію 
про кваліфікацію, необхідну для роботи, та 
особливості роботи, і цю інформацію потрібно 
повідомити відповідним працівникам. Ця 
інформація може вноситися в договір про 
призначення.

• Організація, в якій працює тимчасовий 
працівник, несе відповідальність за безпеку, 
гігієну та здорові умови робочого місця.

Обов’язки країн ЄС: 

Кожні 5 років країни ЄС повинні звітувати 
Європейській Комісії про імплементацію цієї 
Директиви, враховуючи точку зору працівників 
та роботодавців.

7.16 Профілактика та зменшення 
захворювань та травм, спричинених 
хімічними речовинами, на роботі

Європейський Союз (ЄС) не тільки сам вживає 
заходів щодо гарантії безпечності хімічних 
речовин, що використовуються на робочому 
місці, але й здійснює дії на міжнародному рівні, що 
спрямовані на досягнення тієї ж мети. Це рішення 
уповноважує країни ЄС ратифікувати Конвенцію 
№170 про хімічні речовини Міжнародної 
організації праці.

Нормативно-правова база:  
Рішення Ради від 28 січня 2014 року «Про 

уповноваження держав-членів ратифікувати 
Конвенцію про безпечне використання хімічних 
речовин під час роботи Міжнародної організації 
праці від 1990 року, в інтересах Європейського 
Союзу (Конвенція №170) (2014/52/EU)».

Короткий огляд нормативно-правової бази: 
ЄС активно заохочує ратифікацію тих 

конвенцій Міжнародної організації праці (МОП), 
які відповідають його власним дія щодо сприяння 
гідній роботі всіх людей, як на його території, так 
і поза нею, враховуючи захист та покращення 

здоров’я та безпеки працівників.

На початку 2014 року ЄС прийняв рішення 
дозволити країнам ЄС ратифікувати Конвенцію 
МОП про безпечне використання хімічних речовин 
під час роботи від 1990 року (Конвенція №170). 
Зміст цієї конвенції значною мірою співпадає з 
чинним законодавством ЄС щодо класифікації, 
пакування та маркування хімічних речовин.

Саме тому, частина цієї Конвенції знаходиться 
у сфері компетенції ЄС. ЄС як такий не може 
ратифікувати цю Конвенцію – це можуть зробити 
окремі країни. Це рішення дає країнам ЄС 
можливість ратифікувати цю Конвенцію.

Загальний принцип: В Конвенції МОП №170 
про хімічні речовини сказано, що загальний 
принцип полягає в тому, здійснюючи заходи, 
спрямовані на гарантію безпечного використання 
хімічних речовин, потрібно консультуватися 
з найбільш репрезентативними організаціями 
роботодавців та працівників.

Класифікація хімічних речовин: Конвенція 
містить інформацію про системи, які 
використовуються для класифікації хімічних 
речовин відповідно до типу та ступеня ризику, 
який вони становлять для здоров’я, їх етикеток 
та маркування, а також використання паспортів 
безпеки (аркуші, що містять, наприклад, інструкції 
по застосуванню, поводженню, утилізації та 
транспортуванню кожної хімічної речовини).

Обов’язки постачальника: Постачальники 
хімічних речовин – чи то виробники, імпортери 
чи розповсюджувачі – повинні дотримуватися 
правил та оновлювати інформацію, як тільки 
з’являється інформація про відповідні фактори 
безпеки чи здоров’я.

Моніторинг: Роботодавці повинні гарантувати, 
що вплив, якому піддаються працівники, не 
перевищує законно допустимих максимальних 
рівнів, а також ретельно моніторити та записувати 
час, протягом якого працівники піддаються 
впливу. 

Інформація, навчання та права: Працівники 
мають отримувати інформацію та проходити 
навчання з питань утилізації небезпечних хімічних 
речовин, а також інформацію про їх права чи 
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права їх представників. До них належить право 
не працювати з хімічними речовинами, якщо 
вони можуть належно обґрунтувати, що вони 
становлять неминучий чи серйозний ризик для їх 
здоров’я та безпеки.

7.17 Риболовецькі судна — здоров’я 
та безпека працівників на борту

Нормативно-правова база:  
Директива Ради 93/103/EC від 23 листопада 

1993 року стосовно мінімальних вимог до 
охорони здоров’я та безпеки під час роботи на 
борту риболовецьких суден (тринадцята окрема 
Директива в розумінні Статті 16(1) Директиви 
89/391/EEC) (ОВ L 307, 13.12.1993, ст. 1–17).

Пов›язані документи 
Директива Ради 89/391/EEC від 12 червня 1989 

року «Про впровадження заходів, спрямованих 
на заохочення покращення безпеки та здоров’я 
працівників на роботі» (ОВ L 183, 29.06.1989, ст. 
1–8).

Директива Ради 92/29/EEC від 31 березня 
1992 року «Про мінімальні вимоги до охорони 
здоров’я та безпеки для покращеного медичного 
обслуговування на борту суден» (ОВ L 113, 
30.04.1992, ст. 19–36).

Звіт Комісії Європейському парламенту, Раді, 
Європейському економічному та соціальному 
комітету та Комітету регіонів про практичну 
імплементацію Директив 93/103/EC (риболовецькі 
судна) та 92/29/EEC (медичне обслуговування на 
борту суден) про охорону здоров’я та безпеки 
на роботі (COM(2009) 599 фінальна версія від 
29.10.2009).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Ця Директива окреслює заходи та обов’язки, 

спрямовані на покращення охорони здоров’я та 
безпеки на борту риболовецьких суден.

Власники риболовецьких суден повинні 
стежити, щоб їх використання не загрожувало 
безпеці та здоров’ю працівників, враховуючи 
передбачувані погодні умови. Згідно з Директивою 

89/391/ЄЕС, вони також повинні враховувати всі 
небезпеки, з якими стикаються ті працівники, 
які залишаються, коли всі інші співробітники 
залишають свої робочі місця для реагування на 
небезпечні ситуації.

Нові риболовецькі судна та здійснення 
капітального ремонті чи переобладнання 
існуючих суден має відповідати мінімальним 
вимогам до охорони здоров’я та безпеки від 23 
листопада 1995 року, а власники існуючих суден 
мають ще 7 років для того, щоб їх привести у 
відповідність до цих вимог.

Потрібно повідомляти уповноважений орган 
про будь-які ситуації в морі, що можуть вплинути 
на здоров’я та безпеку працівників на борту та 
реєструвати їх в корабельному журналі.

Країни ЄС повинні забезпечити регулярну 
перевірку суден спеціально уповноваженими 
посадовими особами з метою гарантування того, 
що вони відповідають цій Директиві.

Інші обов’язки: Власники повинні забезпечити 
чистоту та технічне обслуговування суден, 
їх приладів та обладнання, вони повинні 
дотримуватися деталізованих вимог, наведених в 
Додатках до Директиви, в таких аспектах:

• придатність до мореплавства та стабільність;

• механічні та електричні установки;

• радіоустановки;

• плани евакуації та аварійні виходи;

• виявлення пожеж та їх гасіння;

• вентиляція закритих робочих місць;

• температура в робочих зонах;

• природне та штучне освітлення робочих місць;

• палуби, перегородки та підволоки;

• двері;

• транспортні маршрути - небезпечні зони;

• планування робочих місць;

• житлові приміщення;

• санітарно-побутові приміщення;
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• перша допомога;

• трапи та проходи на судні;

• шум. 

На борту має бути належна кількість 
відповідного аварійно-рятувального обладнання.

Навчання та консультації: Працівники мають 
бути поінформовані щодо всіх заходів, пов’язаних з 
охороною здоров’я та безпеки, та пройти належну 
підготовку, зокрема, щодо питань попередження 
нещасних випадків та використання аварійно-
рятувального обладнання. Всі особи, які можуть 
обіймати керівні посади, мають пройти належне 
навчання щодо профілактики професійних 
захворювань та нещасних випадків, стабільності 
та технічного  обслуговування в звичайних 
умовах навігації, та радіонавігації та зв’язку.

Працівникам або їхні представникам потрібно 
надавати консультації щодо заходів безпеки 
та здоров’я відповідно до Директиви 89/391 
/ ЄЕС. Представників потрібно забезпечити 
засоби для здійснення цих заходів, зокрема 
давати оплачувані відпустки, їх не можна 
штрафувати за їх здійснення. В них має бути 
можливість повідомляти про свої спостереження 
під час перевірок відповідно до умов залучення 
працівників, визначених Директивою 89/391 / 
ЄЕС.

Імплементація: Кожні 5 років країни ЄС 
повинні звітувати Європейській Комісії про 
імплементацію цієї Директиви, враховуючи точку 
зору працівників та роботодавців.

У звіті Комісії від 2009 року наведено аналіз 
практичної імплементації цієї Директиви і 
Директиви від 1992 року про мінімальні вимоги 
для забезпечення покращеного медичного 
обслуговування на борту суден.

7.18 Вплив штучного оптичного 
випромінювання

Європейський Союз визначає мінімальні 
гармонізовані вимоги щодо захисту працівників 
від ризиків, які виникають через вплив штучного 
оптичного випромінювання (напр. УФА, лазери 
тощо)

Нормативно-правова база:  
Директива 2006/25/EC Європейського 

парламенту та Ради від 5 квітня 2006 року 
щодо мінімальних вимог охорони здоров’я та 
безпеки працівників до ризиків, які виникають 
через вплив фізичних агентів (штучне оптичне 
випромінювання) (19-та окрема Директива в 
розумінні Статті 16(1) Директиви 89/391/EEC).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Ця директива – це одна з чотирьох Директив 

щодо ризику, спричиненого впливом фізичних 
агентів: шуму, вібрації, електромагнітних полів та 
оптичного випромінювання.

Це – окрема Директива в межах Рамкової 
Директиви 89/391/EEC, що впроваджує заходи, 
спрямовані на заохочення покращення безпеки 
та здоров’я працівників на роботі.

Ризики та обсяги оптичного випромінювання: 
Вплив оптичного випромінювання, лазерів, 
лазерного випромінювання та некогерентним 
випромінюванням може мати негативний 
хронічний вплив на очі та шкіру працівників.

Ця Директива знижує рівень впливу 
цього випромінювання насамперед шляхом 
запровадження профілактичних заходів на етапі 
проектування робочих місць, з метою зменшення 
ризиків біля джерела випромінювання. В ній 
також вказано максимальні гранично допустимі 
рівні впливу на працівників, які зазнають впливу 
когерентного випромінювання та лазерного 
випромінювання (Додаток 2).

Обов’язки роботодавців:  
• Оцінювання рівнів випромінювання. По-

перше, роботодавець оцінює або вимірює 
рівні оптичного випромінювання, впливу 
яких піддаються працівники, щоб зменшити 
їх, якщо вони перевищують максимальні 
гранично допустимі рівні. Він здійснює 
вимірювання, дотримуючись стандартів 
Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК), 
Міжнародної комісії з питань освітлення (МКО) 
та Європейського комітету зі стандартизації 
(ЄКС) або, якщо їх застосування – 
неможливе, то  вони повинні дотримуватися 
чинних національні або міжнародних 
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науково-орієнтованих протоколів.

• Зменшення ризиків. По-друге, роботодавець 
повинен знизити рівень випромінювання, 
якщо оцінка свідчить, що є ймовірність 
перевищення максимальних гранично 
допустимих рівнів опромінення, наприклад, 
обравши інший матеріал або обмеживши 
тривалість опромінення.

• Інформування та навчання працівників. 
Працівники та їх представники повинні 
отримувати необхідну інформацію та 
навчання, наприклад щодо використання 
засобів захисту.

• Консультація та залучення працівників. 
Роботодавці повинні заздалегідь консультувати 
працівників та їх представників щодо захисту 
здоров›я та безпеки працівників. Вони 
можуть подавати пропозиції про заходи щодо 
поліпшення цього захисту і навіть звернутися 
до компетентних органів, якщо вони вважають, 
що захист здоров›я, запропонований 
роботодавцем, є неналежним (відповідно до 
Рамкової директиви 89/391/EEC).

Нагляд за станом здоров’я: Лікар має 
здійснювати нагляд за станом здоров’я 
працівників, як і за ризиками, які може спричинити 
оптичне випромінювання, відповідно до вимог 
відповідного національного законодавства.

Необхідно створити медичну карту для 
кожного працівника і оновлювати її після кожного 
медичного огляду. Окремі працівники можуть 
отримати доступ до своїх особистих медичних 
карток, подавши відповідний запит.

Шкідливий вплив та/чи перевищення 
максимальних гранично допустимих рівнів: Якщо 
рівень впливу перевищує максимальні допустимі 
рівні, то працівникам мають проходити медичний 
огляд. Якщо максимальні гранично допустимі 
рівні впливу було перевищено та/або працівники 
зазнали шкідливого впливу на своє здоров›я, то:

• Лікар чи кваліфікована особа повідомляє 
працівника щодо результатів його аналізів чи 
важливих  висновків;

• роботодавець аналізує оцінку ризику та вжиті 
заходи, впроваджує заходи, рекомендовані 

компетентними особами, та запроваджує 
систему постійного нагляду.

Штрафи: Держави-члени повинні передбачити 
адекватні штрафи, які  накладаються за 
порушення національних положень, прийнятих 
відповідно до Директиви.

Звітування: Кожні 5 років країни ЄС повинні 
звітувати Європейській Комісії про практичну 
імплементацію цієї Директиви, враховуючи точку 
зору соціальних партнерів.

Кожні п’ять років Комісія повідомляє 
Європейському парламенту, Раді, Європейському 
економічному та соціальному комітету та Комітету 
з питань охорони здоров’я та безпеки на роботі 
про своє оцінювання цих звітів.

7.19 Рівне ставлення до тимчасових 
позикових працівників

Європейське законодавство покращує захист 
тимчасових працівників гарантуючи їх рівне 
ставлення в питаннях основних робочих умов 
та умов працевлаштування. Воно встановлює 
систему використання кадрових агентств, які 
сприяють ефективному створенню робочих місць 
та розробці гнучких форм зайнятості.

Щонайпізніше до 5 грудня 2011 року держави-
члени мали переглянути обмеження та заборони 
щодо тимчасової позикової праці. Всі обмеження 
мають бути обґрунтовані з точки зору загального 
блага.

В звіті Комісії вказано, що загалом, Директиву 
належно впроваджено та застосовано, але 
її двокомпонентної цілі все ще не досягнуто. 
Справді, з одного боку, масштаб застосування 
певних відхилень від принципу рівного ставлення 
може в певних випадках призвести до ситуації, 
в який ця Директива ніяким чином не впливає 
на покращення захисту тимчасових позикових 
працівників. З іншого боку,  перегляд обмежень 
та заборон на використання тимчасової позикової 
праці, в більшості випадків,  легітимізує status 
quo, а не підштовхує до переосмислення ролі 
позикової праці на сучасних, гнучких ринках 
праці.
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Комісія продовжить моніторити застосування 
Директиви і тісно співпрацюватиме з державами-
членами та соціальними партнерами задля 
досягнення її цілей. Зважаючи на те, що держав-
члени тільки нещодавно імплементували цю 
директиву та їм потрібно більше часу для того, 
щоб навчитися краще її застосовувати, Комісія 
вважає, що на даному етапі в неї не потрібно 
вносити жодних правок.

Нормативно-правова база:  
Директива 2008/104/EC Європейського 

парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року 
«Про тимчасову позикову працю».

Пов›язані документи: 
Звіт Комісії Європейському парламенту, Раді, 

Європейському економічному та соціальному 
комітету та Комітету регіонів щодо застосування 
Директиви 2008/104/EC про тимчасову позикову 
працю. [ COM(2014) 176 фінальна версія від 
21.03.2014 - не публікувалося в Офіційному 
Віснику]. 

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Кадрові агентства, що займаються 

тимчасовим працевлаштуванням, наймають 
на роботу тимчасових позикових працівників 
та направляють їх на тимчасову роботу на 
підприємства. Згідно з основними умовами 
працевлаштування тимчасові позикові працівники 
та працівники працевлаштовані безпосередньо 
на підприємствах, які призначені на одну посаду, 
загалом, мають право на рівне ставлення.

Дія цієї Директиви поширюється на 
державні та приватні кадрові агентства, що 
займаються тимчасовим працевлаштуванням, 
та підприємства-користувачі, які займаються 
господарською діяльністю, незалежно від того, 
чи працюють вони заради отримання прибутку. 
Проконсультувавшись із соціальними партнерами, 
держави-члени можуть прийняти рішення про те, 
що ця Директива не застосовується до трудових 
договорів у рамках певних державних програм, 
зокрема: професійної підготовки, інтеграції чи 
перепідготовки.

Умови роботи та працевлаштування: 

Принцип рівного ставлення застосовується 
на основні умови роботи та працевлаштування в 
таких аспектах:

• Тривалість робочого часу, понаднормовий 
час, перерви, періоди відпочинку, нічні зміни, 
вихідні та державні вихідні;

• оплата.

Принцип рівного ставлення до працівників 
застосовується в таких аспектах:

• захист вагітних жінок і годуючи матерів;

• захист дітей та неповнолітніх осіб;

• рівне ставлення до чоловіків і жінок;

• захист від дискримінації за статевими, 
расовими, етнічними, релігійними ознаками 
та через переконання, інвалідність, вік чи 
сексуальну орієнтацію.

Однак, держави-члени можуть надавати 
соціальним партнерам дозвіл визначати особливі 
умови роботи та працевлаштування для 
позикових працівників.

Проконсультувавшись із соціальними 
партнерами, держави-члени можуть також 
відмовитися від принципу рівної оплати праці 
для позикових працівників, які уклали постійний 
трудовий договір (ПТД) і які все ще отримують 
платню в перерві між призначеннями на роботу.

Доступ до працевлаштування, навчання та 
послуг: Тимчасовим позиковим працівникам 
забезпечується можливість укласти трудовий 
договір з підприємством-користувачем в кінці 
терміну тимчасового призначення. Тому їм 
потрібно повідомляти про вакансії для постійного 
працевлаштування. Потрібно заохочувати їх 
участь в навчальних програмах, які проводять 
кадрові агентства, які займаються тимчасовим 
працевлаштуванням, чи підприємства-
користувачі.

Вони повинні мати вільний доступ до 
зручностей та колективних послуг підприємства-
користувача (зокрема їдальнь, закладів по 
догляду за дітьми та транспорту) і загалом до тих 
самих умов, що й інші працівники.
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Представництво та інформування: Органи, 
що представляють працівників, складаються 
відповідно до квот, що розраховуються на 
основі кількості працівників на підприємстві 
чи в установі. Кадрові агентства, які наймають 
позикових працівників, та підприємства-
користувачі, в які направляють таких працівників, 
повинні враховувати цих працівників в такому 
розрахунку.

Коли підприємство-користувач подає 
інформацію про ситуацію з працевлаштуванням 
органам, що представляють працівників, то воно 
повинно враховувати інформацію про залучення 
позикових працівників.

Штрафні санкції: Держави-члени повинні 
встановлювати ефективні, пропорційні та 
перешкоджаючі покарання у разі порушення 
національних положень, прийнятих відповідно до 
цієї Директиви. Вони також повинні забезпечити 
судове або адміністративне судочинство для 
розгляду порушень зобов›язань, запроваджених 
згідно з цією Директивою Директиви.

7.20 Здоров’я та безпека працівників 
видобувного сектору

Нормативно-правова база:  
Директива Ради 92/104/EEC від 3 грудня 

1992 року щодо мінімальних вимог до охорони 
здоров’я та безпеки працівників, які займаються 
видобуванням корисних копалин на поверхні 
та під землею (дванадцята окрема Директива в 
розумінні Статті 16(1) Директиви 89/391/EEC).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Ця Директива встановлює мінімальні вимоги 

до охорони здоров’я та безпеки працівників 
видобувного сектору.

Ця директива охоплює галузі підземного та 
поверхневого видобування корисних копалин, у 
т.ч. пошук та підготовку видобутих матеріалів до 
продажу. Вона не стосується подальшої обробки 
видобутих матеріалів.

З метою захисту здоров’я та безпеки 
працівників, роботодавець гарантує, що:

• робочі місця спроектовані та організовані 
так, що працівники можуть працювати не 
наражаючи своє здоров’я на небезпеку;

• відповідальний керівник завжди на місці;

• роботу, яка передбачає особливо високий 
ризик, здійснює кваліфікований персонал, 
дотримуючись інструкцій;

• всі залучені працівники розуміють інструкції з 
техніки безпеки;

• засоби для надання першої допомоги – наявні;

• регулярно  проводиться відпрацювання технік 
безпеки. 

Роботодавець відповідає за здійснення всіх 
заходів з охорони здоров’я та безпеки і тому він  
повинен розробити документ про безпеку та гігієну 
праці, який підтверджуватиме, що оцінювання 
ризиків, яким піддаються працівники, справді 
проводиться  і що робочі місця є безпечним. 
Якщо присутні працівники інших компаній, то в  
документі також слід визначити цілі координації 
та впровадження процедур.

Роботодавець також:

• негайно повідомлятиме компетентні органи  
про серйозні нещасні випадки на роботі та 
ситуації, що становлять серйозну небезпеку;

• вживатиме заходів щодо запобігання, 
виявлення та боротьби з пожежами та 
виникнення вибухонебезпечних ситуацій  та 
інших ситуацій, небезпечних для здоров›я;

• забезпечувати наявність належних шляхів для 
евакуації та порятунку в разі небезпеки; 

• організувати належні системи попередження 
та інших видів зв’язку для забезпечення 
негайної допомоги, втечі та рятувальних 
операцій;

• інформувати працівників про всі заходи, 
що вживаються для охорони їх здоров›я та 
безпеки; 

• забезпечити проведення регулярних 
медоглядів працівників, пов’язаних з їх 
діяльністю.

• забезпечити проведення консультацій та 
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залучення працівників до обговорення питань 
охорони здоров’я та безпеки.

Детальну інформацію про вимоги можна 
знайти в Додатках до Директиви.

7.21 Тимчасові та мобільні робочі 
місця

Директива 2007/30/EC спрощує вимоги 
щодо звітування Європейській Комісії щодо 
імплементації Директиви 89/391/EEC та різних 
окремих директив. Тепер раз на 5 років країни 
ЄС тепер повинні готувати один звіт про 
імплементацію всіх цих директив.

Дослідження імплементації директиви 
опубліковано в 2017 році.

Нормативно-правова база:  
Директива Ради 92/57/EEC від 24 червня 1992 

року «Про імплементацію мінімальних вимог 
щодо охорони здоров’я та безпеки на тимчасових 
та мобільних будівельних майданчиках (восьма  
окрема Директива в розумінні Статті16(1) 
Директиви 89/391/EEC)» (ОВ L 245, 26.08.1992, 
ст. 6-22).

ПОВ’ЯЗАНИЙ ДОКУМЕНТ: Директива Ради 
89/391/EEC від 12 червня 1989 року «Про 
впровадження заходів, спрямованих на 
заохочення покращення безпеки та здоров’я 
працівників на роботі» (ОВ L 183, 29.06.1989, ст. 
1-8).

Тимчасові чи мобільні будівельні майданчики 
– це будь-які будівельні майданчики на яких 
здійснюються будівельні чи цивільно-будівні 
роботи (невичерпний перелік можна знайти в 
Додатку І до цієї Директиви).

Клієнт – фізична чи юридична особа, яка 
замовила проведення робіт.

Керівник проекту – це будь-яка фізична чи 
юридична особа, що відповідає за розробку та/чи 
реалізацію та/чи нагляд за реалізацією проекту, 
діючи від імені клієнта.

Самозайнята особа – це будь-яка особа, що не 

є роботодавцем чи працівником, чия професійна 
діяльність сприяє здійсненню проекту.

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Завдання цієї директиви – створення кращих 

умов роботи на будівельних майданчиках, де 
працівники можуть наражатися на особливо 
високий ризик. Згідно з нею потрібно вживати 
особливих заходів охорони здоров’я та безпеки 
під час розробки та організації проектів та 
створити ланцюжок відповідальності, який би 
пов’язував усіх працівників з метою запобігання 
ризикам. Це – восьма окрема Директива в межах 
Рамкової Директиви 89/391/EEC, що впроваджує 
заходи, спрямовані на заохочення покращення 
безпеки та здоров’я працівників на роботі

Ця Директива застосовується до тимчасових 
та мобільних будівельних майданчиків у всіх 
галузях діяльності, не залежно від того, чи 
вони приватні, чи державні, до них належать: 
виробництво, сільське господарство, комерційний 
та адміністративний сектори, сфера послуг, 
освіта, культура, відпочинок.

Її дія не поширюється на буріння і видобування 
корисних копалин.

План охорони здоров’я і безпеки: Клієнт або 
керівник проекту повинен:

• призначити одного чи кількох координаторів 
з питань охорони здоров’я та безпеки на всіх 
будівельних майданчиках, на яких знаходиться 
більше, ніж один підрядник. Цей координатор 
має гарантувати розробку плану охорони 
здоров’я і безпеки до початку робіт;

• надавати попереднє повідомлення (складене 
відповідно до Додатку ІІІ цієї Директиви) про 
майданчики, на яких планується здійснення 
робіт на період, що перевищує 30 робочих 
днів та на яких одночасно працюватиме понад 
20 працівників чи на яких запланований обсяг 
робіт перевищує 500 людино-днів. 

Підготовка проекту: Клієнт чи керівник проекту 
повинен застосовувати загальні принципи 
профілактики Директиви 89/391/EEC та план 
безпеки на:

• етапі підготовки проекту на робочого 
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майданчика;

• етапі прийняття архітектурних та 
організаційних рішень;

• різних фазах роботи. 

• Координатор повинен:

• забезпечити дотримання  загальні принципи 
профілактики;

• скласти план охорони безпеки та здоров›я;

• підготувати документ, що містить відповідну 
інформацію про безпеку та здоров›я, яку слід 
враховувати під час здійснення будь-яких 
подальших робіт. 

Імплементація проекту: під час імплементації 
координатори повинні: 

• гарантувати, щоб роботодавці та самозайняті 
особи застосовують відповідні принципи 
профілактики та дотримуються плану безпеки 
та охорони здоров’я там, де це потрібно;

• організовувати співпрацю між роботодавцями 
з питань безпеки та охорони здоров’я;

• перевіряти правильність виконання робочих 
процедур;

• вживати необхідних заходів, спрямованих 
на те, щоб на майданчику перебували тільки 
особи, в яких є на це дозвіл. 

Обов’язки клієнтів, керівників проектів 
та роботодавців: Навіть якщо призначено 
координатора, клієнт та керівник проекту 
здійснює обов’язки, пов’язані з безпекою та 
охороною здоров’я:

• роботодавці повинні дотримуватися 
мінімальних вимог щодо безпеки та охорони 
здоров’я, що застосовуються до майданчиків 
і визначені в Додатку IV (такі аспекти, як 
електророзподільні установки, плани евакуації 
та аварійні виходи, вентиляція, температура, 
транспортні маршрути, санітарне обладнання 
тощо). Вони також повинні враховувати 
вказівки координатора щодо питань безпеки 
та охорони здоров’я;

• самозайняті особи повинні дотримуватися 
вимог безпеки, зокрема стосовно 

використання робочого обладнання та засобів 
індивідуального захисту.

Інформування, консультації та залучення 
працівників: Згідно з Директивою 89/391/EEC 
працівників та/чи їх представників повинні:

• отримувати зрозумілу інформацію про всі 
заходи, що вживаються для охорони їх 
здоров›я та безпеки; 

• за необхідності отримувати консультації щодо 
питань, пов›язаних з цією Директивою. 

7.22 Здоров’я та безпека: вплив 
шуму

Ця Директива застосовується до всіх видів 
діяльності, здійснюючи які працівники піддаються 
впливу шуму, спричиненого роботою.

Нормативно-правова база:   
Директива 2003/10/EC Європейського 

парламенту та Ради від  6 лютого 2003 року 
«Про мінімальні вимоги до охорони здоров’я 
та безпеки працівників, що наражаються на 
ризик, спричинений впливом фізичних агентів 
(шум) (сімнадцята окрема Директива в розумінні 
Статті16(1) Директиви 89/391/EEC)».

Імпульсивний шум – це високо інтенсивний 
короткотривалий шум, напр., від ударів молотком.

Короткий огляд нормативно-правової бази: 
Ця Директива визначає мінімальні вимоги 

до захисту здоров’я та безпеки працівників від 
ризиків, що виникають внаслідок впливу шуму, 
зокрема вона стосується втрати слуху.

На робочому місці, рівень шуму, який не може 
перевищувати максимальні допустимі показники, 
здебільшого стосується добового чи тижневого 
впливу у розмірі 87 децибел (дБ), з урахуванням 
послаблення впливу через засоби захисту слуху.

Максимальні гранично допустимі рівні, 
показники децибелів, при яких роботодавець 
повинен вживати певних заходів вказані для 
добового чи тижневого впливу у розмірі 80 
дБ (найнижче значення) та 85 дБ (найвище 



73

значення).

Роботодавець повинен оцінювати та за 
необхідності вимірювати рівні шуму, дії яких  
піддаються працівники, звертаючи особливу 
увагу на:

• рівень, тип і тривалість, у т.ч. імпульсного 
шуму;

• максимальні допустимі рівні впливу та дія 
впливу;

• вплив на працівників з окремих груп ризику

• наслідки взаємодії між шумовими та робочими 
речовинами, токсичними для слуху, вібрація-
ми або попереджувальними сигналами та ін-
шими звуками, пов’язаними з безпекою;

• інформація щодо викиду шуму, яку виробники 
надають;

• інші види обладнання, які можуть зменшити 
шум;

• дія шуму триває довше, ніж звичайний робочий 
час;

• інформація щодо нагляду за станом здоров›я; 
а також

• забезпечення засобами для захисту слуху.

• Фактори ризику, пов’язані з джерелом шуму, 
потрібно усунути або мінімізувати, звертаючи 
увагу на:

• інші методи роботи з меншим впливом;

• вибір відповідного обладнання;

• проектування робочого місця;

• навчання, консультації та залучення 
працівників;

• використання щитів, корпусів, 
звукопоглинаючого покриття, демпфування 
та ізоляції;

• технічне обслуговування робочого місця та 
обладнання; а також

• організація роботи, графіки та перерви на 
відпочинок.

Вплив шуму на працівників в за жодних умов 

не може перевищувати максимальних допустимих 
рівнів. 

Робочі місця, на яких перевищуються 
максимальні допустимі показники, мають 
бути відповідно позначені, а доступ до них – 
обмежено. Працівники потрібно забезпечити 
можливість користуватися індивідуальними 
засобами захисту слуху. Засоби захисту потрібно 
обов’язково використовувати в зонах, де рівні 
шуму перевищують допустимі показники.

Якщо рівні шуму становлять ризик для 
здоров’я, то країни ЄС повинні забезпечити 
належний нагляд за здоров’ям працівників. Ті, 
хто піддавався дії рівнів шуму, що перевищують 
максимальні допустимі показники, мають право 
на перевірку слуху, а ті, хто піддавався дії шуму, 
рівні якого нижчі, ніж мінімальні допустимі 
показники, мають право на профілактичну аудіо 
метричну перевірку.

Якщо діагностовано ураження слуху, то 
лікар оцінить наскільки ймовірно, що воно – це 
результат впливу шуму на роботі. Якщо це так, 
то:

• працівника про це повідомлять;

• роботодавець повинен переглянути методи 
здійснення оцінки ризику та заходи щодо 
зменшення ризиків;

• роботодавець повинен враховувати медичні 
рекомендації, включаючи можливість 
перепризначення працівника; та

• роботодавець повинен продовжувати 
спостерігати та перевіряти стан здоров’я всіх 
працівників, які зазнали подібного впливу.

7.24 Вплив азбесту: захист праців-
ників

Нормативно-правова база:  

Директива 2009/148/EC Європейського 
парламенту та Ради від  30 листопада 2009 року 
щодо захисту працівників від ризиків, пов›язаних 
з впливом азбесту на роботі (кодифікована 
версія) (ОВ L 330, 16.12.2009, ст. 28-36).
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Огляд законодавства ЄС, пов’язаного з громадським здоров’ям

Азбестоз – це хронічне запальне захворювання 
легень, яке спричиняє вдихання чи потрапляння 
волокон азбестового пилу.

Мезотеліома – це агресивний вид раку, що 
вражає плевру та черевну порожнину. Вплив 
азбесту – основна причина і фактор.

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Завдання Директиви – захист працівників від 

ризиків для їх здоров’я, які виникають через вплив 
азбесту на роботі. В ній визначено максимальні 
допустимі рівні впливу та спеціальні вимоги щодо 
правил безпечної роботи, в тому числі щодо:

• роботи зі знищення, ремонту, технічного 
обслуговування та видалення азбесту;

• інформація, консультації та навчання 
працівників; а також

•  моніторинг стану здоров›я. 

Азбест – це природний мінерал, його волокна 
можуть ділитися на тоненькі міцні ниточки. Його 
широко використовують в промисловості, адже 
ці волокна – це прекрасний матеріал для ізоляції 
(стійкий до дії тепла, вогню, хімічних речовин і 
вони не проводять електричний струм).

Однак, цей матеріал – особливо небезпечний 
(його класифіковано як канцероген категорії 
1А згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008 про 
класифікацію, маркування та пакування хімічних 
речовин). Якщо використовуються продукти, які 
містять азбест, то працівники можуть вдихати 
маленькі волокна, які можуть згодом викликати 
такі захворювання, як азбеcтоз, мезотеліома та 
інші види раку.

Заборонено: Заборонена діяльність, під час 
якої працівники наражаються на вплив волокон 
азбесту, а саме:

• видобуток азбесту; або

• виготовлення та переробка азбестових 
виробів; або

• виготовлення та переробка продуктів, що 
містять навмисне доданий азбест. 

Єдиний виняток з цієї заборони – це 
використання та утилізація продуктів, які 

виникають внаслідок демонтажу та зняття 
азбесту.

На території ЄС діє загальна заборона на 
застосування азбесту шляхом розпилення, як і 
робочі процедури пов’язані з ізоляцією з низькою 
щільністю чи звуконепроникними матеріалами, 
що містять азбестоз. 

Демонтаж та зняття: Дозволяється обробка 
та утилізація продуктів, отриманих в результаті 
видалення азбесту, та після демонтажу, 
якщо азбест видаляється під час заздалегідь 
запланованих робіт до того, як відбудеться 
загальний демонтаж. Вплив потрібно мінімізувати 
такими способами:

• обмеження кількості працівників, залучених 
до здійснення певних процесів;

• робочі процеси розроблені так, щоб не 
утворювався азбестовий пилу;

• чисті та доглянуті приміщення та обладнання;

• швидке переміщення відходів у герметичну та 
марковану тару. 

Оцінювання ризиків: Якщо існує потенційний 
ризик впливу азбестового пилу, то потрібно 
оцінити цей ризик для того, щоб визначити 
характер та ступінь цього впливу на основі 
репрезентативної вибірки показників впливу 
на окремого працівника. Роботодавці повинні 
повідомляти відповідальний орган відповідної 
країни ЄС до початку здійснення будь-яких робіт, 
зазначаючи:

• місцезнаходження робочого майданчика та 
кількість залучених працівників;

• вид і кількість азбесту;

• заплановані заходи та процеси і тривалість 
роботи;

• заходи, що вживаються для обмеження 
впливу. 

Максимальні допустимі показники 
концентрації: Працівники не повинні піддаватися 
впливу до концентрації азбесту, що перевищує 
0.1 волокно на 1 см3 в повітрі. Якщо цей рівень 
вищий, то роботу потрібно призупинити, поки 
не будуть вжиті подальші заходи щодо захисту 
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відповідних працівників, до яких належать:

• наявність засобів захисту органів дихання та 
інших засобів індивідуального захисту;

• встановлення попереджувальних знаків при 
перевищенні межі;

• запобігання поширенню пилу за межі 
майданчика;

• консультації з працівниками перед початком 
роботи. 

Навчання: Роботодавці повинні забезпечувати 
належну підготовку всіх працівників які 
піддаються, або можуть піддаватися впливу 
азбестового пилу чи матеріалів, що містять 
азбест, на регулярній основі та безкоштовно 
для працівників. Навчання має охоплювати таку 
інформацію:

• властивості азбесту та його вплив на здоров›я;

• рекомендації щодо безпечного здійснення 
робіт; і

• процедури екстреного та медичного нагляду.

Оцінювання та нагляд за станом здоров’я: 
Необхідно здійснювати оцінювання стану 
здоров’я кожного працівника перед впливом, а 
також потрібно створити індивідуальні картки для 
майбутніх оцінювань, які потрібно здійснювати 
щонайменше раз на 3 роки. Лікарі можуть 
надати рекомендації щодо індивідуальних заходів 
захисту, серед яких може бути і відсторонення 
працівника від роботи, пов’язаної з впливом 
азбесту.

Обов’язки країн ЄС: Країни ЄС повинні 
повідомляти Європейську Комісію про будь-
які національні закони, які вони приймають 
в цій сфері, і кожні 5 років подавати звіт щодо 
практичної імплементації цієї Директиви. Вони 
також повинні вести реєстр випадків азбестозу та 
мезотеліом.

Ця директива скасовує попередню директиву 
(Директива 83/477/EEC), яку істотно доповнювали 
декілька разів.

8. Промоція здоров’я

8.1  Харчування та 
фізична активність 

8.1.1 Боротьба з епідемією ожиріння 
серед дітей

Нормативно-правова база:
Висновки Ради про внесок у  стримування 

зростання надмірної ваги та ожиріння серед дітей 
(ОВ C 205, 29.06.2017, ст. 46-52).

Короткий огляд нормативно-правової бази: 
Ці Висновки закликають країни ЄС та 

Європейську Комісію вжити ряд координованих 
дій для вирішення проблеми збільшення кількості 
дітей з надмірною вагою та/чи ожирінням – 
це один із основних викликів сьогодення, що 
призводить до серйозних наслідків для здоров’я 
та економіки як в короткостроковій, так і 
довгостроковій перспективі. 

Рада у своїх висновках закликає країни ЄС 
боротися з надмірною вагою та ожирінням серед 
дітей, наприклад, такими способами:

• співпраця з виробниками продуктів 
харчування, роздрібною торгівлею та сектором 
громадського харчування для заохочення 
покращення харчових продуктів і, зокрема, 
для популяризації концепції «здорова їжа не 
вимагає багато зусиль»;

• розробка кодексів ведення підприємницької 
діяльності для того, щоб реклама (та інші 
форми маркетингу), орієнтовані на дітей, не 
популяризували продукти з високим вмістом 
калорій, солі, цукрів, насичених або жирних 
кислот, які не відповідають національним чи 
міжнародним харчовим нормам;

• аналіз економічних наслідків надмірної ваги 
та ожиріння у дорослому та дитячому віці 
(наприклад, витрати на охорону здоров›я 
та соціальні послуги та навантаження на 
державний бюджет та на сімейні бюджети 
різних груп населення).



76

Огляд законодавства ЄС, пов’язаного з громадським здоров’ям

Вони закликають країни ЄС разом із Комісією:

• співпрацювати з відповідними сторонами щодо 
таких аспектів, як зменшення продажу дітям 
та підліткам продуктів, які не відповідають 
міжнародним чи національним настановами 
про харчові продукти, боротьба з малорухли-
вим способом життя та використання доказо-
вих інструментів (з огляду на міцний зв’язок 
між маркетингом та зайвою вагою) ;

• негайно реагувати на виклики, які становить 
продаж та реклама на онлайн інтернет-
платформах та в соціальних медіа, які важко 
моніторити, оскільки повідомлення часто 
спрямовані на окремих дітей;

• розробити та оцінити доказові програми 
та протоколи для промоції здоров›я та 
профілактичних втручань, діагностики та 
лікування дітей та підлітків із групи ризику, з 
надмірною вагою та ожирінням;

• продовжувати підтримувати план дій ЄС 
щодо дитячого ожиріння на 2014-2020 
роки, зокрема здійснюючи заходи, пов’яза-
ні з співпрацею між країнами та  наслідками, 
наприклад,  покращення продуктів харчування 
та маркетингу, спрямованого на дітей. 

• Вони закликають Комісію:

• підтримувати спільну роботу країн ЄС, 
особливо у сфері покращення продуктів 
харчування, економічного аналізу наслідків 
ожиріння, маркетингу та державних закупівель 
продуктів харчування;

• підтримувати розробку кодексів здійснення 
підприємницької діяльності ЄС у сфері 
маркетингу та реклами продуктів харчування, 
зокрема стосовно дітей та підлітків, а також 
залучати до цього процесу зацікавлені 
сторони;

• забезпечити ефективність підходу «охорона 
здоров’я у всіх політиках» задля промоції 
здоров›я, профілактики та належного 
харчування в різних секторах та ініціативах. 

8.1.2 Промоція здорової фізичної 
активності серед усіх верств населення

Регулярна фізична активність сприяє 
формуванню здоровішого способу життя. Він 
в свою чергу забезпечує здоров’я трудових 
ресурсів – це ключова передумова для 
досягнення цілей економічного зростання 
та конкурентоспроможності Європейського 
Союзу. Країни Європейського Союзу (ЄС) зараз 
намагаються заохотити своїх громадян регулярно 
займатися фізичною активністю. 

Нормативно-правова база:  
Рекомендація Ради від 26 листопада 2013 

щодо промоції здорової фізичної активності у всіх 
галузях (ОВ C 354, 04.12.2013).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Більшість громадян Європейського Союзу не 

достатньо займаються фізичною активністю. 
Близько 60% ніколи або рідко займаються спортом 
чи вправами, хоча недостатня фізична активність 
– це основна причина передчасної смертності та 
захворювань в країнах з високим рівнем доходів, 
в Європі вона спричиняє близько 1 мільйона 
смертей кожного року. Це не тільки особисте горе, 
але й значні прямі та опосередковані витрати для 
суспільства загалом.

Рекомендації ЄС: уряди ЄС вирішують цю 
проблему, ухваливши добровільні рекомендації від 
26 листопада 2013 року, адресовані національним 
органам влади та Комісії, про промоцію здорової 
фізичної активності.

Вони закликають країни ЄС розробити 
національні кампанії та комплексні стратегії, що 
включають політики у різних сферах, наприклад 
спорт, охорона здоров›я, освіта, навколишнє 
середовище і транспорт. Вони повинні містити 
практичні та конкретні способи мотивації людей 
до регулярних занять спортом.

Моніторинг: Щоб оцінити вплив різних заходів, 
урядам пропонується моніторити рівень фізичної 
активності, у тому числі фізичне виховання в 
школах, схеми популяризації фізичної активності 
серед людей похилого віку та проекти заохочення 
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активного добирання на роботу.

Інформаційно-координаційні центри та 
обмін інформацією: Створюються національні 
інформаційно-координаційні центри, які повинні 
допомогти моніторити дані та передавати їх 
в базу даних Всесвітньої Організації охорони 
здоров’я з питань харчування, ожиріння та 
фізичної активності. 

Комісія надає підтримку, сприяючи обміну 
інформацією та належними практиками, обміну 
досвіду та налагодженню комунікації. Вона може 
також надавати підтримку науковим експертам в 
проведені навчань в національних  інформаційно-
координаційних центрах та сприяти залученню 
ВООЗ до реалізації цієї ініціативи.

Звітування: Кожні три роки Комісія 
формуватиме звіт про хід імплементації цієї 
Рекомендації та може готувати Європейську 
статистику по фізичній активності з такою ж 
періодичністю.

8.1.3 Харчування, надмірна вага та 
ожиріння — стратегія ЄС

Погане харчування та низький рівень 
фізичної активності безпосередньо впливають 
на тривалість та якість  життя мільйонів 
громадян, як і на ефективність та стабільність 
систем охорони здоров’я. Країни ЄС витрачають 
близько 7% бюджетів сфери охорони здоров’я 
на захворювання, пов’язані з ожирінням. 
Додаткові витрати виникають внаслідок втрати 
продуктивності через проблеми зі здоров’ям та 
передчасну смерть (2.8 мільйонів смертей на рік 
зумовлено причинами, пов’язаними з надмірною 
вагою та ожирінням)

 52% дорослого населення ЄС страждає від 
надмірної ваги чи ожиріння і 17%  - від ожиріння. 
Надмірна вага в дорослих – це відомий фактор 
ризику розвитку ряду серйозних хронічних 
захворювань, серед яких діабет 2 типу, серцево-
судинні захворювання, це також причина 
передчасної смерті, але її можна попередити.

Дитяче ожиріння – це особлива причина для 
занепокоєння. Зараз в  ЄС 1 з 3 дітей віком 6-9 
років страждає від надмірної ваги чи ожиріння. 

Відбулося суттєве зростання порівняно з 2008 
роком, коли  1 дитина з чотирьох страждала від 
надмірної ваги чи ожиріння. Діти з надмірною 
вагою чи ожирінням, ймовірно страждатимуть від 
них і в дорослому віці. Діти з ожирінням частіше 
страждають від боулінгу, проблем з самооцінкою, 
депресії та неуспішності в навчанні.

Нормативно-правова база: 
 Біла книга «Про Європейську стратегію 

подолання проблем, пов’язаних з харчуванням, 
надмірною вагою та ожирінням» (COM(2007) 279 
фінальна версія від 30.05.2007).

Пов›язані документи 
Висновки Ради про харчування та фізичну 

активність (ОВ C 213, 08.07.2014, ст. 1-6).

Висновки ради про безпеку харчових продуктів 
та харчування.

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Ця Стратегія запроваджує комплексний 

підхід ЄС до зменшення проблем зі здоров’ям, 
пов’язаних з поганим харчуванням, надмірною 
вагою та ожирінням. Основну увагу зосереджено 
на заходах, яких можуть вжити різні партнери для 
вирішення цієї проблеми громадського здоров’я 
на місцевому, регіональному рівні та на рівні ЄС. 
Ці дії доповнюють актуальні заходи країн ЄС, та 
сприяють  їх здійсненню. Ця Стратегія звертає 
особливу увагу на соціо-економічний аспект 
проблеми ожиріння, оскільки воно асоціюється зі 
соціально вразливими категоріями населення.

Основне завдання цієї стратегії – боротьба з 
обесогенним середовищем (напр., середовище, 
яке сприяє збільшенню ваги) та надання 
громадянам підтримки в  боротьбі з поведінками, 
які становлять високий ризик, наприклад: погане 
харчування чи брак фізичної активності, що 
призводять до надмірної ваги та ожиріння.

Досягти цієї цілі можна здійснюючи такі 
заходи:

• надати споживачам можливість робити 
поінформований вибір, забезпечити наявність 
варіантів здорового харчування, наприклад у 
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супермаркетах та їдальнях;

• заохочувати залучення приватного сектору;

• харчова промисловість (включаючи роздрібну 
торгівлю) може змінити рецепти своїх 
продуктів, зокрема, знизивши вміст солі, цукру 
та жирів, а також зменшити та таргетувати 
маркетинг цих продуктів, щоб він не охоплював 
дітей, якщо це недоречно, і просував більш 
здорові варіанти;

• роботодавці можуть заохочувати здоровий 
спосіб життя (наприклад, щоб працівники 
добиралися на роботу пішки чи на велосипеді);

• мотивувати людей займатися регулярною 
фізичною активністю, підкреслюючи користь 
для здоров’я.

Партнерство: Стратегія наголошує на значенні 
розбудови партнерства по всьому ЄС задля 
здійснення заходів на його території, тобто на 
місцевому, регіональному та національному рівних, 
а також на всесоюзному рівні. Такі заходи мають 
залучати приватний сектор (напр., виробники 
харчових продуктів, роздрібна торгівля та 
рекламна індустрія), сферу громадського здоров’я 
та організацій громадянського суспільства (напр., 
спортивні асоціації, об’єднання споживачів та 
асоціацій громадського здоров’я) до здійснення 
спільної роботи.

• На основі платформи дій ЄС, спрямованих на 
харчування, фізичну активність та здоров’я, 
яку було запущено у 2005 році, в стратегії 
запропоновано створити схожі платформи 
на національних та регіональних рівнях в 
країнах ЄС. Залучення місцевих стейкхолдерів 
(напр., асоціацій чи малого бізнесу) – це 
ключ до успішної реалізації стратегії, оскільки 
воно сприяє груповій динаміці та пов’язує 
максимальну кількість гравців на всіх рівнях.

• Органи влади країн ЄС відповідають за:

• Координацію, спрямовану на забезпечення 
актуальності заходів у сфері громадського 
здоров’я; а також

• Заохочення медіа до участі в розробці 
повідомлень та кампаній для громадськості. 

• Група високого рівня з питань харчування 
та фізичної активності (HLG) складається з 

представників країн ЄС та Норвегії і Швейцарії 
і сприяє обміну належними практиками та 
інформацією та розробляє спільні підходи, на 
добровільній основі.

• HLG бере участь у зміні рецептури продуктів 
харчування, зокрема, щодо вмісту солі, наси-
чених жирів та доданих цукрів. У 2011 році 
було погоджено Систему ЄС для національних 
ініціатив щодо окремих нутрієнтів (на основі 
моделі зміни рецептури від 2008 року для 
зменшення вмісту солі на 16% протягом 4 
років). Тоді розпочалася робота по зниженню 
вмісту рівня насичених жирів на 5% до 2016 
року та ще на 5% до 2020 року. У 2015 році 
почалася робота, спрямована на добровільне 
зниження вмісту доданих цукрів на 10%  в 
процесі виробництва харчових продуктів до 
2020 року

• У 2016 році HLG погодила систему моніторингу 
національних ініціатив зміни рецептур, 
яка стала важливою віхою та конкретним 
кроком у підтримці дій країн. Кожного 
разу, здійснюючи покупки в супермаркеті, 
громадяни відчуватимуть позитивний вплив 
цього досягнення. Результати поточних 
спільних заходів щодо харчування та фізичної 
активності також сприятимуть успіху цих дій, 
крім того в 2017 році очікуються подальші 
розробки.

• У 2014 році HLG затвердила план дій ЄС щодо 
дитячого ожиріння на 2014-2020 рік, який має 
на меті сповільнення зростання рівня дитячого 
ожиріння до 2020 року. Зараз проводиться 
проміжне оцінювання.

• У 2017 році HLG взяла участь у створенні 
проекту та затвердженні протоколів закупівель 
для шкільного харчування.

Міждисциплінарний підхід: Попри те, що 
громадське здоров’я – це основа проблеми, 
та в стратегії, крім акценту на партнерстві на 
всіх рівнях, зроблено наголос на тому, що для 
боротьби з надмірною вагою та ожирінням 
потрібно застосовувати більш злагоджений підхід 
зі залученням багатьох сфер політики. Серед 
прикладів можуть бути такі:

• Освіта: розробка інформаційних кампаній для 
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дітей і дорослих.

• Захист споживачів: забезпечення чіткої та 
зрозумілої інформації про вибір продуктів, 
напр., інформація про поживну цінність на 
маркуванні. 

• Маркетинг: Директива про аудіовізуальні по-
слуги закликає до відповідального маркетингу 
продуктів харчування, зокрема, стосовно ді-
тей. 

• Спорт: забезпечити вищу доступність органі-
зованої спортивної діяльності та заохочувати 
громадян більше займатися фізичною актив-
ністю. 

• Міське планування та активне пересування: 
заохочувати активне пересування та добиран-
ня на роботу, напр., піша ходьба, велосипеди 
та громадський транспорт. 

• Дослідження: дізнатися більше про детермі-
нанти вибору продуктів харчування та фізич-
ної активності, зокрема використовуючи меха-
нізми фінансування досліджень ЄС («Горизонт 
2020») та окремих держав.

• Сільське господарство: зробити здорові 
варіанти дешевшими і доступнішими для всіх 
груп населення, особливо для дітей. 

• Європейський Парламент: Комісія Генерально-
го Департаменту з питань здоров’я та безпеки 
імплементувала пілотні проекти, що сприяють 
формуванню здорового харчування серед різ-
них груп населення. 

Міжнародна співпраця: Комісія почала тісніше 
співпрацювати з Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я в питаннях створення 
довідкових документів та спільного репозиторію 
щодо харчування та фізичної активності.

Моніторинг та оцінювання політик:

• Дані про ожиріння та надмірну вагу потрібно 
моніторити на:

• макрорівні, щоб отримати узгоджені 
та порівняльні дані про універсальні 
показники прогресу з урахуванням 
Основних європейських показників 
здоров’я, пов›язаних з харчуванням та 

фізичними навантаженнями;
• рівні країни, щоб оцінити поточні заходи та 

їх вплив;
• рівні окремих заходів. 

• Потрібно систематично оцінювати вплив 
заходів, щоб визначити які з них ефективно 
працюють.

Подальші заходи: Робота політики щодо 
зниження рівня надмірної ваги та ожиріння в 
країнах ЄС зосередиться на таких пріоритетах:

• зменшення споживання солі, насичених жирів, 
транс-жирів та доданих цукрів;

• збільшення споживання фруктів та овочів;

• зменшення впливу продуктів з високим вмістом 
солі, насичених жирів, трансжирів та доданого 
цукру на дітей та їх доступності;

• державні закупівлі продуктів харчування;

• збільшення фізичної активності та зниження 
рівня сидячої поведінки;

• підвищення рівня грудного вигодовування 
протягом перших 6 місяців життя дитини;

• зменшення нерівності у харчуванні та фізичній 
активності між групами населення. 

8.1.4 Промоція здорового харчування та 
фізичної активності по всій Європі 

Зважаючи на те, що країни Європейського 
Союзу мають власні політики у сфері охорони 
здоров’я, то ЄС прагне надати їм підтримку в 
досягненні спільних завдань. В цих висновках, 
зокрема, розглянуто проблему боротьби з 
епідемією ожиріння в Європі та її наслідками 
з пріоритетом на здорову дієту та регулярну 
фізичну активність.

Нормативно-правова база:  

Висновки Ради про харчування та фізичну 
активність (2014/C 213/01) (Офіційний Вісник C 
213, 08.07.2014, ст. 1-6).

Короткий огляд нормативно-правової бази:   

Більше половини населення ЄС страждає від 
надмірної ваги та ожиріння згідно з класифікацією 
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значень індексу маси тіла (ІМТ) Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ). Кожного 
року до 7% бюджетів сфери охорони здоров’я 
витрачаються безпосередньо на захворювання, 
пов’язані з ожирінням та інші непрямі витрати, 
спричинені  зменшенню продуктивністю праці чи 
передчасною смертю. В цих висновках перелічено 
заходи, які потрібно вжити для вирішення цієї 
проблеми.

Посадові особи закликають країни ЄС 
втілювати такі політики та ініціативи:

• заохочення до дотримання здорової дієти та 
фізичних навантажень протягом усього життя, 
тобто до та під час вагітності, у дитинстві, 
підлітковому віці, дорослому віці та старості;

• зниження рівня дитячого ожиріння (яке є 
причиною особливо серйозного занепокоєння 
в ЄС) та керувати здійсненням ефективних 
засобів, використовуючи план заходів ЄС 
щодо дитячого ожиріння на 2014-2020 роки;

• допомагати громадянам та сім’ям робити 
поінформований вибір, пов’язаний з дієтою та 
фізичною активністю, надаючи їм інформацію 
про те, як спосіб життя впливає на здоров›я;

• популяризувати здорових варіантів 
харчування, роблячи їх доступнішими 
та дешевшими і створювати можливість 
харчуватися здорово вдома, в школі та на 
роботі;

• включення ходьби та їзди на велосипеді в 
національну та субнаціональну транспортну 
політику та містобудування;

• використання Платформи дій ЄС щодо дієти, 
фізичної активності та здоров›я як основи 
для співпраці (промисловості, сфери охорони 
здоров›я, асоціацій споживачів та наукових 
установ) в питаннях зміни рецептури харчових 
продуктів (наприклад, для мінімізації кількості 
трансжирів, зменшення рівнів насичених 
жирів, цукру та солі рівні в усіх продуктах 
харчування та у порціях відповідних розмірів).

Комісія та країни ЄС повинні разом:

• сприяти втіленню національних планів дій по 
харчових продуктів та харчуванні;

• пропагувати дії, спрямовані на обмеження 
впливу реклами, маркетингу та просування 
продуктів харчування з високим вмістом 
насичених жирів, транс жирних кислот, 
доданих цукрі та солі на дітей; 

• здійснювати наукові дослідження, наприклад, 
в рамках програми ЄС. 

Комісії пропонується:

• продовжувати підтримку роботи Групи 
високого рівня з питань харчування та 
фізичної активності та Платформи дій ЄС 
щодо дієти, фізичної активності та здоров›я 
та і надалі сприяти обміну інформацією про 
належні практики;

• відзвітувати в 2017 році та ще раз у 2020 році 
про прогрес імплементації плану заходів ЄС 
щодо дитячого ожиріння на 2014-2020 рр., та 
інших суміжних ініціатив. 

8.2 Алкоголь

8.2.1 Стратегія ЄС щодо алкоголю 

Нормативно-правова база: 

Повідомлення Комісії Європейському 
парламенту, Раді, Європейському економічному 
та соціальному комітету та Комітету регіонів: 
Стратегія ЄС щодо підтримки держав-членів 
у зменшенні шкоди, пов’язаної з алкоголем 
(COM(2006) 625 фінальна версія від 24.10.2006).

Короткий огляд нормативно-правової бази:  
Повідомлення запроваджує стратегію 

підтримки країн ЄС в питаннях зменшення 
проблем зі здоров’ям та економічних, соціальних 
проблем, пов’язаних з шкідливим та небезпечним 
впливом споживання алкоголю.

В стратегії казано пріоритетні теми, визначено 
різні рівні дій та перелічено заходи, яких вжили 
країни ЄС для сприяння дотримання належних 
практик. Вона також пропонує всім іншим 
зацікавленим сторонам вжити заходів для 
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зменшення шкоди, пов’язаної з алкоголем. Дії 
Європейської Комісії доповнюють національні 
стратегії в цій сфері.

П’ять пріоритетних напрямків:

1.Захист молоді, дітей та ненароджених 
охоплює такі три конкретні цілі:

• зменшувати масштаб споживання алкоголю 
неповнолітніми особами, та зменшувати 
негативний та шкідливий вплив на молодь;

• зменшення шкоди, якої зазнають діти у сім›ях, 
в яких є проблеми з алкоголем,

• зменшення впливу алкоголю в період 
вагітності. 

2. Зменшення кількості смертей та травм, 
спричинених алкоголем,  на дорозі

3. Зменшення шкоди, спричиненої дією 
алкоголю, серед дорослого населення та 
негативного впливу алкоголю на робочому місці 
передбачає такі конкретні цілі:

• зниження хронічних фізичних і психічних 
розладів, пов›язаних з алкоголем;

• зменшувати кількість смертей, пов›язаних з 
вживанням алкоголю;

• надавати інформацію споживачам, щоб вони 
могли робити поінформований вибір;

• сприяти зменшенню шкоди, пов›язаної з 
алкоголем, на робочому місці.

4. Інформування, освіта та підвищення 
обізнаності робить особливий наголос на 
шкідливий та небезпечний вплив споживання 
алкоголю на: 

• дітей в утробі матері;

• неповнолітніх осіб; 

• продуктивність на роботі та за кермом. 

5. Розробка, сприяння та підтримка спільної 
доказової бази передбачає збір порівняльної 
інформації про ряд проблем, серед яких:

• рівні споживання;

• моделі споживання алкоголю;

• соціальний плив алкоголю та вплив на 
здоров›я.

Підтримка країн ЄС: Роль ЄС в цій стратегії 
– підтримувати зусилля  країн ЄС, додавати 
значення їх діям та давати можливість країнам 
ЄС працювати разом задля вирішення спільних 
проблем

Здійснення трирічного плану спільної роботи 
по зменшенню шкоди, пов’язаної зі зловживанням 
алкоголем(ЗШЗА), що фінансувався в рамках 
програми охорони здоров’я ЄС, розпочалося у 
січні 2014 року. Його завдання – сприяти руху 
країн ЄС до реалізації спільних пріоритетів згідно 
зі стратегією ЄС щодо алкоголю, та допомогти 
їм у боротьбі та зменшенні шкоди,  пов’язаної зі 
зловживанням алкоголем.

Імплементація цієї Стратегії: 

• В звіті за 2013 рік вказано, що більшість країн 
ЄС оновили та зміцнили свої стратегії щодо 
алкоголю  і наблизили їх до стратегії ЄС.

• Виявлено, що Стратегія ЄС показала 
результати в 5 пріоритетних напрямках в 
аспекті підтримки заходів країн ЄС. 

• Можна покращити координацію та підтримку 
країн ЄС, збільшивши висвітлення діяльності 
Комітету з питань національної політики 
та плану дій щодо алкоголю та створивши 
багаторічний  план роботи. 

• Зацікавлені сторони потрібно заохочувати до 
участі у форумі ЄС «Алкоголь і здоров’я». 

8.3 Тютюн

8.3.1 Захист від впливу тютюнового диму

Станом на початок 2013 року, всі країни ЄС 
затвердили заходи щодо захисту громадян від 
впливу тютюнового диму, а 17 країн ЄС ввели 
всеохоплюючу заборону  куріння. У березні 2009 
року дослідження «Євробарметер» виявило, що 
більшість громадян ЄС підтримують заборону 
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куріння на роботі, в ресторанах та барах.

Нормативно-правова база:  

Рекомендація Ради від 30 листопада 2009 
року «Про зони, вільні від куріння» (ОВ C 296, 
05.12.2009, ст. 4-14).

Пов›язані документи:

Робочий документ Комісії для персоналу 
– Звіт про імплементацію Рекомендації Ради 
від 30 листопада 2009 року «Про зони, вільні 
від куріння»  (2009/C 296/02) (SWD(2013) 56 
фінальна версія/2, 14.03.2013).

Директива 2014/40/EU Європейського 
парламенту та Ради від 3 квітня 2014 року 
«Про апроксимацію законів, регламентів та 
адміністративних положень держав-членів про 
виробництво, презентацію та реалізацію тютюну 
та пов’язаних продуктів та скасування Директиви 
2001/37/EC» (ОВ L 127, 29.04.2014, ст. 1-38).

Короткий огляд нормативно-правової бази: 

Завдання цієї Рекомендації – захист громадян 
від пасивного куріння та покращення громадського 
здоров’я загалом.

Рекомендації для країн ЄС:

• забезпечити ефективний захист від впливу 
тютюнового диму на робочих місцях в закритих 
приміщеннях, громадські приміщення, 
громадському транспорті та, як це доречно, в 
інших громадських місцях, визначених у Статті 
8 Рамкової конвенції Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ) про контроль над 
тютюновими виробами та відповідні вказівки 
щодо її впровадження;

• розробити та посилити заходи щодо зменшення 
впливу вторинного тютюнового диму на дітей 
та підлітків;

• доповнити політику щодо заборони куріння 
за допомогою таких заходів, як комбіновані 
попередження на упаковках тютюнових 
виробів або відмову від підтримки тютюнової 
індустрії;

• впроваджувати, контролювати та оцінювати 
стратегії контролю над тютюном;

• створити національні координаційні центри 
контролю над тютюном;

• співпрацювати між окремими країнами та 
Європейською комісією.

Пропозиції для Комісії: 

• звітувати про імплементацію, функціонування 
та вплив заходів;

• розглядати заходи щодо зниження 
привабливості тютюнових виробів та звикання 
до них (як вказано в переглянутому варіанті 
Директиви про тютюнові вироби, прийнятої в 
2014 р. - Директива 2014/40 / ЄС);

• проаналізувати правову ситуацію та вплив 
уніфікованої упаковки сигарет.

Завдання Рамкової конвенції ВООЗ про 
контроль над тютюновими виробами – захист 
людей від руйнівних наслідків для здоров’я,  
суспільства, довкілля та економіки, спричинених 
зловживанням алкоголю та впливом тютюнового 
диму.

8.3.2 Суворіші правила ЄС для тютюну

Кожного року 700 000 європейців помирає від 
захворювань, пов’язаних з курінням. Ця звичка 
формується в молодому віці: 70% курців в Європі 
починають зловживати тютюном до досягнення 
18-річного віку, а 94% починають курити до 25 
років.

Кілька положень Директиви зосереджуються 
конкретно на тому, щоб зробити тютюнові 
продукти менш привабливими для молоді. 
Зменшити кількість осіб які починають курити, 
особливо серед молоді можна забезпечивши, 
що тютюнові вироби в ЄС на вигляд і на смак 
нагадують тютюн.

Нормативно-правова база:   

Директива 2014/40/EU Європейського 
парламенту та Ради від 3 квітня 2014 року 
«Про апроксимацію законів, регламентів та 
адміністративних положень держав-членів про 
виробництво, презентацію та реалізацію тютюну 
та пов’язаних продуктів та скасування Директиви 
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2001/37/EC» (ОВ L 127, 29.04.2014, ст. 1–38)

Короткий огляд нормативно-правової бази:  

Ця директива визначає правила виробництва, 
вигляду та продажу сигарет, самокруток, тютюну 
для люльок, сигар, сигаріл, бездимного тютюну, 
електронних сигарет та рослинних продуктів для 
куріння.

Її завдання – покращення функціонування 
міжнародного ринку тютюнових виробів 
ЄС і водночас забезпечення високого рівня 
громадського здоров’я.

Попередження про шкоду для здоров’я:

• Директива встановлює вимоги щодо 
розміщення великих зображень та текстових 
попереджень про шкоду куріння для здоров’я 
на обох сторонах упаковок сигарет чи тютюну 
для самокруток.

• Вони мають займати більше 65% передньої 
і зворотної сторони упаковок і відповідати 
мінімальним визначеним розмірам.

• Директива Європейської комісії, Директива 
2014/109/EU, створює базу попереджувальних 
зображень, які потрібно використовувати на 
упаковках тютюнових виробів (див. Додаток ІІ 
до Директиви).  

Заборона ароматизаторів та привабливих 
упаковок шляхом заборони: 

• Яскраво виражених ароматизаторів (напр., 
фруктових чи ментолових), які полегшують 
звикання до куріння, шляхом пом’якшення 
різкого  смаку тютюну, а також

• Привабливих, яскравих упаковок сигарет, 
адже вони часто націлені на дівчат та 
молодих жінок і можуть частково маскувати 
попереджувальні написи про шкоду куріння 
для здоров’я.

Стандарти безпеки та якості для електронних 
сигарет:

• Законодавством встановлено стандарти 
безпеки та якості для нікотиновмісних 
електронних сигарет;

• Попередження про шкоду для здоров’я на 

упаковках електронних сигарет – обов’язкові, 
не дозволено розміщувати жодні рекламні 
елементи на упаковках.

Звіти про інгредієнти:

• Виробники повинні подавати детальні звіти 
національним органам влади про інгредієнти, 
які вони використовують в своїх продуктах та 
повідомляють їх про всі нові товари перед тим, 
як випускати їх на ринок.

Інші заходи:

• Країни ЄС можуть, за бажання, заборонити 
продаж сигарет чи тютюнових виробів в 
мережі Інтернет та запровадити систему 
всеєвропейського відслідковування та 
моніторингу для протидії незаконній торгівлі 
сигаретами.

8.3.3 Профілактика куріння

Чверть (26%) європейців курять. Куріння – 
це найбільша єдина причина смертей, які можна 
попередити, та хвороб в ЄС, де кількість смертей, 
пов’язаних зі зловживанням курінням, становить 
приблизно 700 тисяч на рік. 

Нормативно-правова база:  

Рекомендація Ради від 2 грудня 2002 року 
«Про профілактику куріння та ініціатив щодо 
покращення контролю над тютюном» (ОВ L 22, 
25.01.2003, ст. 31-34).

Пов›язані акти: 

Директива 2003/33/EC Європейського 
парламенту та Ради від 26 травня 2003 року 
«Про апроксимацію законів, регламентів та 
адміністративних положень держав-членів про 
рекламу та спонсорство тютюнових виробів» (ОВ 
L 152, 20.06.2003, ст. 16-19).

Директива 2014/40/EU Європейського 
парламенту та Ради від 3 квітня 2014 року 
«Про апроксимацію законів, регламентів та 
адміністративних положень держав-членів про 
виробництво, презентацію та реалізацію тютюну 
та пов’язаних продуктів та скасування Директиви 
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2001/37/EC» (ОВ L 127, 29.04.2014, ст. 1-38).

Рекомендація Ради від  30 листопада 2009 
року «Про зони, вільні від куріння»(ОВ C 296, 
05.12.2009, ст. 4-14).

Короткий огляд нормативно-правової бази:   

Рекомендація закликає держав-членів 
затвердити серію юридичних та/чи інших заходів 
для запобігання початку куріння, особливо серед 
молоді. До таких заходів належить контроль 
над реалізацією, рекламою та популяризацією 
тютюну.

Країнам ЄС рекомендується запобігати 
продажу тютюнових виробів дітям та підліткам 
таким чином:

• Зобов’язати людей, які продають тютюнові 
вироби, перевіряти, чи їх покупці повнолітні;

• Гарантувати, що тютюнові вироби вилучено з 
вітрин самообслуговування в магазинах;

• обмежити доступ до торгових автоматів з 
тютюновими виробами для  неповнолітніх 
осіб;

• обмежити дистанційну реалізацію, наприклад, 
через Інтернет, для дорослих;

• заборонити продаж дитячих солодощів та 
іграшок, що нагадують тютюнові вироби;

• заборонити поштучний продаж сигарет або 
продаж в упаковках, в яких менше 19 штук.

З метою обмеження реклами та заходів по 
популяризації тютюну, країнам ЄС рекомендується 
заборонити:

• використання назв торгових брендів, що 
продають тютюн, для нетютюнових виробів та 
послуг;

• використання рекламних товарів, серед яких: 
попільнички, запальнички, парасольки та 
зразків тютюнових виробів;

• знижки, безкоштовні подарунки, винагороди 
чи можливості для участі у промоакціях чи 
конкурсах, пов’язаних з тютюном;

• бігборди, плакати та інші форми внутрішньої 
та зовнішньої реклами тютюну чи супутніх 

товарів;

• рекламу тютюну чи супутніх товарів у 
кінотеатрах;

• інші прямі чи непрямі форми реклами та 
спонсорства тютюнових виробів. 

Країнам ЄС рекомендується:

• зобов’язати виробників, імпортерів та крупних 
торговців повідомляти про суми грошей, які 
вони витрачають на рекламу, маркетинг, 
спонсорство та популяризацію;

• протидіяти пасивному курінню на робочих 
місцях у приміщенні, громадських приміщеннях 
та громадському транспорті. Першочергову 
увагу слід звернути на навчальні, медичні та 
дитячі центри;

• продовжувати розробляти стратегії боротьби 
з курінням, особливо через санітарну освіту;

• залучати молодь до заходів, спрямованих на 
боротьбу з курінням;

• стимулювати відмову від споживання тютюну 
через  реалізацію цінової політики;

• перевіряти, чи імплементуються рекомендовані 
заходи;

• кожні 2 роки інформувати Європейську Комісію 
про вжиті заходи. 

Комісії рекомендується:

• моніторити та оцінювати здійснення заходів;

• формувати звіт протягом року після отримання 
інформації від країн; 

• розглядати доцільність подальшого здійснення 
заходів. 

Комісія реалізує різні ініціативи для сприяння 
запобіганню курінню. До них належать такі 
кампанії, як «Колишніх курців не спинити» та 
поетапна відмова від фінансової підтримки 
виробників тютюну.

Обов’язковим законодавством, прийнятим у 
2003 році (Директива 2003/33/EC) і заміненим у 
2014 році (Директива 2014/40/EU), встановлено 
всесоюзні вимоги щодо виробництва презентації 
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та реалізації тютюну та схожих продуктів, таких 
як електронні сигарети.

У 2009 році, подальші рекомендації закликали 
країни ЄС посилити заходи, спрямовані на 
захист людей від пасивного куріння на роботі, в 
громадських місцях і громадському транспорті.

8.3.4 Реклама тютюну та спонсорство

Нормативно-правова база:  

Директива 2003/33/EC Європейського 
парламенту та Ради від 26 травня 2003 року 
«Про апроксимацію законів, регламентів та 
адміністративних положень держав-членів про 
рекламу та спонсорство тютюнових виробів» (ОВ 
L 152, 20.06.2003, ст. 16-19).

Пов›язані документи: 

Директива 2010/13/EU Європейського 
парламенту та Ради від 10 березня 2010 
року «Про узгодження певних положень, 
визначених законами, регламентами чи 
адміністративними актами держав-членів щодо 
надання аудіовізуальних медіа послуг (Директива 
про аудіовізуальні медіа послуги)» (ОВ L 95, 
15.04.2010, ст. 1-24).

Директива 2014/40/EU Європейського 
парламенту та Ради від 3 квітня 2014 року 
«Про апроксимацію законів, регламентів та 
адміністративних положень держав-членів про 
виробництво, презентацію та реалізацію тютюну 
та пов’язаних продуктів та скасування Директиви 
2001/37/EC» (ОВ L 127, 29.04.2014, ст. 1-38).

Рекомендація Ради 2003/54/EC від 2 грудня 
2002 року «Про профілактику куріння та ініціатив 
щодо покращення контролю над тютюном» (ОВ L 
22, 25.01.2003, ст. 31-34).

Короткий огляд нормативно-правової бази:   

Ця Директива регулює рекламу та промоцію 
тютюну в друкованих ЗМІ, на радіо, через 
послуги інформаційних спільнот та за допомогою 
спонсорства, пов’язаного з тютюном.

• Преса та друковані видання: реклама 
заборонена, за винятком публікацій, 
призначених виключно для торгівлі 

тютюновими виробами, або тих, що 
друкуються та публікуються за межами ЄС та 
не призначені для аудиторії ЄС.

• Радіо: всі форми реклами заборонені. Компа-
нії, чия основна діяльність – це виробництво 
та реалізація тютюну, не можуть спонсорувати 
програми.

• Спонсорство: заборонене для всіх подій і захо-
дів, що залучають чи відбуваються більше, ніж 
в одній країні ЄС. Заборона поширюється на 
безкоштовне поширення тютюнових виробів.

• В грудні 2006 року Суд Європейського Союзу 
підтвердив законність  цієї директиви.

• У травні 2008 року Європейська Комісія 
опублікувала звіт про імплементацію 
директиви.

• Додаткові правила щодо аудіовізуальних 
медіа послуг доповнюють директиву, 
забороняючи рекламу та продукт плейсмент 
тютюнових виробів на телебаченні та через 
послуги на замовлення (наприклад, сервіси, 
які дозволяють глядачам дивитись програму в 
будь-який час, оскільки вона, наприклад, до-
ступна в веб-сайті мовника).

• Крім того, необов›язкова рекомендація Ради 
закликає уряди ЄС вживати різних заходів 
щодо обмеження реклами в своїх країнах, 
включаючи:

• заборону таких методів стимулювання  
збуту, таких як пропозиція попільниць, 
запальничок та знижок;

• заборону місцевої реклами тютюнових 
виробів на білбордах, у торгових точках та 
в кінотеатрах;

• зобов’язати виробників, імпортерів та 
великих оптових продавців надавати 
інформацію про свої витрати на рекламу, 
маркетинг, спонсорські та рекламні 
кампанії, не заборонені законодавством ЄС.

• Директива 2014/40/EU розширює правила 
ЄС щодо реклами тютюну та просування 
електронних сигарет.
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Огляд законодавства ЄС, пов’язаного з громадським здоров’ям

9. Фармацевтична продукція

9.1 Лікарські засоби для людей

9.1.1 Гарантія безпеки та ефективності 
медичних виробів для діагностики in vitro
 

Це – один з двох регламентів, прийнятих ЄС з 
метою вдосконалення його законів про медичні 
вироби. Другий регламент (Регламент (ЄС) 
2017/745) стосується медичних виробів.

Нормативно-правова база:   

Регламент (ЄС) 2017/746 Європейського 
парламенту та Ради від  5 квітня 2017 року 
«Про медичні вироби для діагностики in vitro та 
скасування Директиви 98/79/EC та Рішення Комісії 
2010/227/EU» (ОВ L 117, 05.05.2017, ст. 176-332).

Пов›язані документи: 

Регламент (ЄС) 2017/745 Європейського 
парламенту та Ради від 5 квітня 2017 року «Про 
медичні вироби, що доповнює Директиву 2001/83/
EC, Регламент (ЄС) № 178/2002 та Регламент 
(ЄС) № 1223/2009 та скасування Директив Ради 
90/385/EEC та 93/42/EEC» (ОВ L 117, 05.05.2017, 
ст. 1-175).

Директива Комісії 2010/227/EU від 19 квітня 
2010 року «Про Європейський банк даних 
з медичних виробів (Eudamed)» (ОВ L 102, 
23.04.2010, ст. 45-48).

Директива  98/79/EC Європейського 
парламенту та Ради від  27 жовтня 1998 року 
«Про  медичні вироби для діагностики in vitro» 
(ОВ L 331, 07.12.1998, ст. 1-37).

Ряд поправок до Директиви 98/79/EC 
було включено в першу версію документа. 
Ця консолідована версія становить виключно 
документальну цінність.

Медичні вироби для діагностики in vitro – це 
термін для позначення широкого спектру виробів, 
що використовуються для отримання інформації 
про:

 (a) фізіологічний або патологічний процес або 
стан;

(b) вроджене фізичне або психічне порушення;

(c) схильність до розладів чи захворювань;

(d) безпека та сумісність матеріалів, що вико-
ристовуються, та зразків речовин, призначених 
для використання;

 (e) реакція та відповідь на лікування;

(f) визначення та моніторинг терапевтичних 
заходів.

Приклади варіюються від тестів на вагітність 
для самостійного використання до тестів на 
високозаразні матеріали з використанням зразків 
людського походження.

Дослідження ефективності: здійснення 
досліджень, як доводять, що медичні вироби для 
діагностики in vitro відповідають нормативним 
вимогам, за допомогою процедур оцінювання.

Короткий огляд нормативно-правової бази:  

Цей Регламент оновлює правила щодо 
виведення на ринок ЄС, збільшення доступу до 
медичних виробів для діагностики in vitro для 
медичного використання та супутніх матеріалів 
та введення цих виробів в експлуатацію. Він 
також містить правила проведення досліджень 
ефективності, що здійснюються в ЄС щодо 
медичних виробів (чи супутніх матеріалів) для 
діагностики in vitro. Його завдання – покращення 
безпеки пацієнтів, шляхом запровадження 
суворіших процедур для оцінювання відповідності 
вимогам (щоб гарантувати, що небезпечні вироби 
та ті вироби, що не відповідають вимогам, не 
з’являються на ринку) та пост-ринкового нагляду.

Сфера дії: Він охоплює медичні вироби для 
діагностики in vitro та супутні матеріали. Однак, 
правила, які встановлює цей Регламент і які 
відрізняються від застосовних загальних правил 
та вимог ефективності, не поширюються на ті 
вироби, що виготовляються та використовуються 
в одному медичному центрі,  якщо виконується 
ряд умов.

Система класифікації: Систему класифікації 
медичних виробів для діагностики in vitro 
адаптовано до швидкого прогресу науки в 
цій галузі та до міжнародних рекомендацій. 
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Їх класифікують відповідно до їх цільового 
призначення та ризиків, які вони становлять 
(класи A, B, C та D – більш детальну інформацію 
можна знайти в Додатку VIII до цього Регламенту)

Нотифіковані органи:   

• Регламент посилює правила щодо 
призначення, організації та контролю 
незалежних нотифікованих органів, які 
оцінюють відповідність медичних виробів, 
що становлять середній та високий ризик, 
вимогам перед випуском на ринок.

• Ці органи повинні відповідати єдиним 
стандартам забезпечення високої якості 
по всьому ЄС і повинні бути забезпечені 
персоналом, необхідним для успішного 
виконання завдань з оцінки відповідності.

• Потрібно проводити перевірки на виробництв, 
деякі з них мають здійснюватися без 
попередження.

Клінічні дані: 

• Цей Регламент визначає, яким має бути збір 
даних про вивчення ефективності медичних 
виробів для діагностики in vitro. Його вимоги 
узгоджено з тими, що застосовуються для 
клінічних випробувань лікарських засобів. До 
них належать правила щодо поінформованої 
згоди та захисту уразливих суб’єктів 
(наприклад, людей, які не досягли 18 років, 
вагітних жінок або недієздатних осіб).

• Дослідження ефективності, проведені в більш 
ніж одній країні ЄС, підлягають узгодженій 
оцінці.

Обов’язки виробника:

• Виробники мають чіткі та суворі зобов›язання 
щодо контролю якості, ефективності та 
безпеки виробів.

• Вони зобов›язані здійснювати заходи, що 
відповідають рівню ризику, типу виробу та 
розміру компанії. Вони повинні забезпечити 
достатнє фінансове забезпечення з огляду 
на їх потенційну відповідальність згідно 
з Директивою про відповідальність за 
продукцію, а також системи управління якістю 
та системи постреєстраційного нагляду.

• Уповноважений представник виробника несе 
солідарну відповідальність за шкоду нанесену 
внаслідок несправності виробів.

Відстеження: Цей Регламент запроваджує 
систему реєстрації виробів та виробників, 
імпортерів та уповноважених представників з 
метою забезпечення відстеження пристроїв на 
всіх етапах ланцюжка постачання за допомогою 
унікальної системи ідентифікації пристроїв. Таким 
чином можна гарантувати, що у разі виникнення 
проблем можна швидко вжити заходів.

Вироби з високим ступенем ризику: Якщо 
сертифікація виробу для діагностики in vitro  
класу D проводиться вперше, і якщо загальні 
специфікації не доступні, то визначені референс-
лабораторії перевірять ефективність, про яку 
заявляє його  виробник, а також консультуються 
з експертною групою щодо інноваційних 
виробів з того ж класу. Не зважаючи на те, 
що нотифікований орган не зобов’язаний 
враховувати думку групи, він має обґрунтувати, 
чому він з нею не погоджується. Тим не менш, 
нотифікований орган не може видати перший 
сертифікат, якщо наукові висновки референс-
лабораторії ЄС – негативні.

Генетична консультація: Пацієнти, яких 
перевіряють генетичним тестом, повинні 
отримувати всю відповідну інформацію про його 
природу, значення та наслідки. Їм потрібно 
надати належний доступ до консультацій у 
випадках, якщо тест виявляє генетичну схильність 
до розладів та/чи захворювань, які загалом 
вважаються невиліковними.

Повідомлення про інциденти: Крім 
зобов’язання виробників повідомляти про 
серйозні інциденти (що призводять до смерті 
чи серйозного погіршення здоров’я особи) та 
тенденції, пов’язаних з несерйозними інцидентами 
(наприклад, побічні ефекти від використання 
виробу), цей Регламент також зобов’язує 
країни ЄС заохочувати та надавати можливість 
медичним працівникам, користувачам та 
пацієнтам повідомляти про підозри на інциденти 
на національному рівні.

Ринковий нагляд: Компетентні органи ЄС 
несуть відповідальність за вилучення всіх 
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небезпечних виробів з  ринку.

Eudamed: Буде розроблено централізована 
база даних під назвою Європейський банк даних 
з медичні виробів (Eudamed), яка забезпечувати 
країни ЄС, бізнес, пацієнтів, медичних працівників 
та громадськість інформацією про медичні 
вироби, доступні в ЄС.

9.1.2 Лікарські засоби для використання 
в педіатрії

Завдання цього закону – гарантувати, що 
лікарські засоби для дітей повністю відповідають 
їх конкретним потребам. Він визначає особливі 
обов’язки для фармацевтичної індустрії, а також 
винагородами та стимулами для їх виконання.

Нормативно-правова база:  

Регламент (ЄС) № 1901/2006 Європейського 
парламенту та Ради від  12 грудня 2006 року 
«Про продукти для використання в педіатрії та 
внесення поправок в Регламент (ЄЕС) № 1768/92, 
Директив 2001/20/EC та 2001/83/EC і Регламент 
(ЄС) № 726/2004» (див. акти про внесення по-
правок).

Пов›язані акти:

Регламент (ЄС) № 726/2004 Європейського 
парламенту та Ради від 31 березня 2004 року, 
що визначає процедури Співдружності щодо 
авторизації та контролю медичних продуктів для 
медицини та ветеринарії і створює Європейське 
агентство з лікарських засобів (Офіційний 
ВісникL136 від 30.04.2004).

Директива 2001/83/EC Європейського 
парламенту та Ради від 6 листопада 2001 року 
«Про кодекс Співдружності щодо продуктів, 
призначених  для медичного використання» 
(Офіційний Вісник L 311 від 28.11.2001).

Директива 2001/20/EC Європейського 
парламенту та Ради від 4 квітня 2001 року 
«Про апроксимацію законів, регламентів та 
адміністративних положень держав-членів щодо 
імплементації належних клінічних практик у 
здійснення клінічних випробувань лікарських 
засобів, призначених для застосування людьми» 
(Офіційний Вісник L 121 від 01.05.2001).

Звіт Комісії Європейському парламенту та 
Раді про кращі лікарські засоби для дітей – Від 
концепції до реальності: Загальний звіт про 
досвід, здобутий в результаті застосування 
Регламенту (ЄС) № 1901/2006 про лікарські 
засоби, призначені для використання в педіатрії 
(COM(2013) 443 фінальна версія від 24.06.2013 – 
не публікувався в Офіційному Віснику).

Короткий огляд нормативно-правової бази: 

Завдання цього Регламенту – заохочення 
високої якості наукових досліджень розробки 
лікарських засобів для дітей; а також гарантія 
того, що з асом більшість з них отримають 
авторизацію для використання, та забезпечення 
доступу до точної та корисної інформації про ліки 
для дітей.

Компанії повинні скласти плани педіатричних 
досліджень, що містять дані про використання 
лікарського засобу у дітей, коли вони подають 
запит на отримання авторизації на продаж 
своєї продукції. Натомість, в якості стимулу, 
компанія отримує 6-місячне продовження дії 
свого свідоцтва додаткової охорони - форми 
права інтелектуальної власності. Якщо мова йде 
про орфанні лікарські препарати, то, виробник 
отримує 2 роки виключного права реалізації на 
ринку.

Незалежний педіатричний комітет при 
Європейському агентстві з лікарських засобів 
надає консультації щодо питань, пов’язаних 
зі застосуванням дитячих лікарських засобів, 
і відповідає за наукову оцінку та затвердження 
планів педіатричних досліджень.

Закон запроваджує:

• Європейський перелік терапевтичних 
потреб дітей, щоб зосередитися на наукових 
дослідженнях, розробці та ліцензуванні 
лікарських засобів

• мережа дослідних та випробувальних центрів 
ЄС для проведення досліджень;

• система безкоштовних наукових консультацій 
для виробництва;

• публічна база даних педіатричних досліджень;

• фінансування ЄС, що сприяє дослідженню 
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незапатентованих лікарських засобів для дітей

У 2013 році Комісія опублікувала звіт, в якому 
зазначається, що, враховуючи цикл розробки 
лікарських засобів, потрібно щонайменше 10 
років, щоб повністю зрозуміти, який вплив має 
закону. В ньому зазначено, що вимога до компаній 
перевіряти кожен новий продукт для дорослих 
можливість використання для лікування дітей 
означає, що цей фактор зараз став невід›ємною 
складовою загальної розробки продукту.

9.1.3 Безпечні медикаменти для 
європейців — Європейське агентство з 
питань ліків

Нормативно-правова база:   

Регламент (ЄС) № 726/2004 — процедури 
ліцензування та контролю за лікарськими 
продуктами, призначеними для використання в 
медицині та ветеринарії і створення Європейського 
агентства з лікарських засобів 

Короткий огляд нормативно-правової бази: 

Завдання цього Регламенту – гарантувати 
високі стандарти якості та безпеки лікарських 
засобів в ЄС; в ньому наведено заходи, 
спрямовані на заохочення інновацій та 
конкурентоспроможності.

В окреслено процедури авторизації та 
нагляду за лікарськими засобами, призначеними 
для використання в медицині та ветеринарії і 
створення Європейського агентства з лікарських 
засобів (ЄАЛЗ)

Цей Регламент запроваджує централізовану 
процедуру авторизації лікарських засобів на 
додаток до існуючих національних систем.

Централізована процедура є обов’язковою 
для:

• препаратів, отриманих шляхом біотехнологій, 
тобто з використанням живих організмів;

• лікарські препарати прогресивної терапії, 
тобто створені на основі маніпуляції з генами, 
клітинами або тканинами;

• орфанні лікарські препарати, тобто 

препарати, призначені для лікування рідкісних 
захворювань; або

• продукти, що містять будь-яку нову речовину 
для лікування:

• синдрому набутого імунодефіциту (СНІД),
• раку,
• нейродегенеративних розладів,
• діабету, або
• інших імунних розладів та вірусних 

захворювань.

Процедури – необов’язкові, якщо:

• мова йде про нову діючу речовину; чи

• інновація становить інтерес на рівні ЄС.

Авторизація видається на основі якості, 
безпечності та ефективності, на термін 5 років та 
може продовжуватися.

9.1.4 Високі стандарти якості та 
оптимізовані процедури роботи для 
клінічних випробувань в ЄС

Попри те, що Європейський фармацевтичний 
сектор – високо інноваційний, в останні роки в 
ЄС проводилося менше клінічних випробовувань. 
Це частково спричинено тим, що країни ЄС по-
різному інтерпретують чинні закони про клінічні 
випробовування, тому проведення випробувань  
на території більше, ніж однієї країни, є складним 
і дорогим.

Нормативно-правова база:  

Директива 2001/20/EC Європейського 
парламенту та Ради від  4 квітня 2001 року 
«Про апроксимацію законів, регламентів та 
адміністративних положень держав-членів щодо 
імплементації належних клінічних практик у 
здійснення клінічних випробувань лікарських 
засобів, призначених для застосування людьми» 
(ОВ L 121, 01.05.2001, p. 34).

Короткий огляд нормативно-правової бази: 

Директива гарантує безпеку осіб, які беруть 
участь в клінічних дослідженнях. Закон також 
спрямований на спрощення та пришвидшення 
процедур отримання дозволів на проведення цих 
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випробувань, що необхідні для розробки нових 
лікарських засобів та вдосконалення методів 
лікування з використанням існуючих лікарських 
засобів.

Загальний принцип: клінічне випробовування 
можна проводити тільки якщо:

• права, безпека, гідність та добробут учасників 
захищені та переважають над усіма іншими 
інтересами; і

• воно спрямоване на формування надійних та 
достовірних даних.

• Зменшення бюрократії: спонсорам клінічних 
випробувань потрібно подати лише одну заяву 
на затвердження, незалежно від того, де в 
ЄС має відбуватися випробування. Чим менш 
ризиковані випробовування, тим менше буде 
для них бюрократичних перешкод.

• Коротші терміни отримання дозволу: термін 
надання дозволу на клінічні випробування 
становить 60 днів. Якщо протягом цього 
періоду не прийнято рішення, то  дослідження 
можна розпочинати(принцип «мовчазної 
згоди»). Рішення щодо заявок про істотні зміни 
клінічних випробувань приймаються протягом 
49 днів. Якщо рішення не прийнято, то дозвіл 
вважається наданим.

• Вразливі категорії населення: оцінювання 
заявок на отримання дозволу на проведення 
клінічних випробувань потрібно здійснювати 
на основі висновків відповідної експертизи. 
Наукова експертиза має оцінювати 
клінічні випробовування з учасниками, які 
перебувають в надзвичайній ситуації, не 
досягли повноліття, недієздатними, вагітними 
та жінками, що годують грудьми та, за 
можливості, з учасниками з деяких інших груп, 
наприклад: люди похилого віку або тих, хто 
страждає від рідкісних і надзвичайно рідкісних 
захворювань.

• Етична експертиза: усі випробування 
підлягають науковій та етичній експертизі. 
Етичну експертизу має проводити комітет з 
етики згідно зі законодавством відповідної 
країни ЄС. Однак процедури та терміни 
етичної експертизи повинні узгоджуватися з 
процедурою надання дозволу, передбаченою 

цим Регламентом.

• Поінформована згода: перед випробуванням 
учасникам слід надати чітку інформацію про 
їх права (включаючи право на відкликання 
згоди); умови, тривалість, характер, цілі, 
наслідки, ризики та труднощі випробувань, 
можливі альтернативи лікування та систему 
компенсації можливих збитків.

• Відкрита база даних ЄС про клінічні 
випробування: Європейське агентство з 
лікарських засобів створить базу даних, 
яка міститиме інформацію про клінічні 
випробування, проведені в ЄС, не залежно від 
їх успішності.

9.1.5 Правила ЄС щодо ліцензування, 
імпорту та виробництва лікарських 
засобів для людей

Лікарські засоби для застосування людьми 
повинні пройти сувору процедуру ліцензування, 
щоб підтвердити що вони відповідають 
високим стандартам якості та безпеки. З 
метою забезпечення їх доступності по всьому 
Європейському Союзу (ЄС) потрібно скасувати 
відмінні національні положення.

Нормативно-правова база:   

Директива 2001/83/EC Європейського 
парламенту та Ради від 6 листопада 2001 року 
«Про кодекс Співтовариства щодо лікарських 
засобів для застосування людьми».

Пов›язані акти: 

Директива Комісії 2003/94/EC від 8 жовтня 
2003 року, що встановлює принципи та протоколи 
належної виробничої практики для лікарських 
засобів, призначених для використання людьми, 
та дослідження лікарських засобів, призначених 
для використання людьми (Офіційний Вісник L 
262 від 14.10.2003, ст. 22-26).

Протоколи від 5 листопада 2013 року щодо 
належних практик дистрибуції лікарських засобів, 
призначених для використання людьми (Офіцій-
ний Вісник C 343 від 23.11.2013, ст. 1-14)

Протоколи від 18 березня 2015 року щодо 
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принципів належних практик дистрибуції 
лікарських засобів, призначених для використання 
людьми (Офіційний Вісник C 95 від 21.03.2015, ст. 
1-9).

Протоколи від 19 березня 2015 року щодо 
формалізованого оцінювання ризиків, пов’язаних 
з належними виробничими практиками для 
допоміжних речовин, що входять до лікарських 
засобів, призначених для використання людьми 
(Офіційний Вісник C 95 від 21.03.2015, ст. 10-13).

Системи фармаконагляду – системі, створені 
для моніторингу впливу лікарських засобів і, зо-
крема, для виявлення та оцінки побічних реакцій.

Гомеопатичні препарати – це ліки, створені на 
основі ідеї про те, що організм може самостійно 
лікуватися, тобто речовина, що викликає симпто-
ми захворювання у здорових людей, може виліку-
вати подібні симптоми у хворих людей.

Короткий огляд нормативно-правової бази:  

Кодекс об›єднує всі чинні положення щодо 
продажу, виробництва, маркування, класифікації, 
дистрибуції та реклами лікарських засобів. 
призначених для використання людьми в ЄС.

• Усі лікарські засоби, що продаються в ЄС, 
мають отримати попередню ліцензую від 
національного органу чи Європейського 
агентства з лікарських засобів.

• Для того, щоб отримати ліцензію виробники 
повинні надати низку детальної інформації 
про лікувальні характеристики продукту, у 
тому числі про можливі побічні ефекти.

• Підставою для відмови у ліцензуванні є 
висновки щодо того, що співвідношення ризику 
та користі від лікарського засобу не вважається 
позитивним або що його лікувальний ефект 
недостатньо обґрунтований.

• Державні органи влади повинні докладати 
максимальних зусиль для того, щоб 
завершувати процедуру ліцензування протягом 
210 днів з моменту подання належної заяви. 
Ліцензія діє 5 років і може бути поновлена.

• Процедура взаємного визнання дозволяє 
продаж ліків, які вже отримали ліцензію в 
одній країні ЄС, в інших країнах

• В законодавстві детально викладено 
інформацію про правила зберігання, термін 
придатності та номер партії, які вказуватися 
на зовнішній упаковці.

• Лікарські засоби класифікуються залежно 
від того, чи вони продаються за лікарським 
рецептом чи ні.

• Встановлено жорсткий контроль за рекламою 
лікарських засобів та виробів медичного 
призначення для широкої громадськості. 
Інформацію потрібно презентувати 
об›єктивно, не перебільшуючи властивості 
предмета і не вводячи в оману.

• Створено національні системи 
фармаконагляду, які призначені для збору 
інформації, особливо про побічні реакції у 
людей і які можуть потенційно сприяти для 
моніторингу лікарських засобів.

• Особливі положення застосовуються до 
гомеопатичних препаратів. Вони можуть 
підлягати спрощеній процедурі реєстрації, 
якщо вони випускаються в оральній формі чи 
для зовнішнього застосування.

• Законодавство не стосується цільної крові, 
плазми та деяких інших лікарських засобів, 
таких як препарати, виготовляються в аптеках 
або використовуються в дослідженнях та 
розробках.

• Європейська комісія також видала протоколи 
належних практик для виробництва та 
дистрибуції лікарських засобів та виробів 
медичного призначення.

9.1.6 Європейська фармакопедія

Європейський Союз підтримує Європейську 
фармакопедію, яку створила Рада Європи. 
Завдання цієї інституції – гармонізація 
національних законів про виробництво, обіг та 
дистрибуцію лікарських засобів в Європі.

Нормативно-правова база:   

Рішення Ради 94/358/EC від 16 червня 1994 
року, про прийняття Конвенції про розробку 
Європейської фармакопедії від імені Європейської 
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Комісії 

Пов›язані акти: 

Директива 2001/83/EC Європейського 
парламенту та Ради від 6 листопада 2001 року 
«Про кодекс Співтовариства щодо лікарських 
засобів для застосування людьми (l21230)» 
[Офіційний Вісник L 311 від 28.11.2001].

Директива 2001/82/EC Європейського 
парламенту та Ради від 6 листопада 2001 року 
«Про кодекс Співтовариства ветеринарних 
лікарських засобів (l21231)» [Офіційний Вісник L 
311 від 28.11.2001].

Директива 2011/62/EU Європейського 
парламенту та Ради, що вносить поправки в 
Директиву 2001/83/EC «Про кодекс Співтовариства 
щодо лікарських засобів для застосування 
людьми, в аспекті запобігання потраплянню 
фальсифікованих лікарських засобів в легальну 
мережу постачання» [ОВ L 174 від 01.07.2011].

Короткий огляд нормативно-правової бази:  

22 липня 1964 р. Бельгія, Франція, Німеччи-
на, Італія, Люксембург, Нідерланди, Швейцарія 
та Великобританія (1) підписали Конвенцію про 
розробку Європейської фармакопеї, розроблену 
під егідою Ради Європи.

Її ціль - гармонізація специфікацій для 
лікарських речовин, що становлять загальний 
інтерес для населення Європи, та пришвидшення 
створення специфікацій для нових лікарських 
речовин, кількість яких постійно зростає на ринку.

Задля досягнення цієї цілі створено Європейську 
фармакопею, що складається з монографій, які 
стають офіційними стандартами і застосовуються 
на територіях країн, які є Договірними Сторонами 
Конвенції.

Протокол до цієї Конвенції, підписаний 16 
листопада 1989 року для того, щоб Європейське 
співтовариство могло приєднатися до неї. Він 
набув чинності 1 листопада 1992 року.

Наразі Європейська фармакопея налічує 38 
членів у Європі, враховуючи Європейський Союз 
(ЄС). До 37 держав-членів належать:

• ЄС-15, а саме: Австрія, Бельгія, Данія, 

Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, 
Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, 
Португалія, Іспанія, Швеція та Великобританія 
(1);

• три країни Європейської асоціації вільної 
торгівлі (ЄАВТ), а саме: Ісландія, Норвегія та 
Швейцарія;

• тринадцять держав-членів, що нещодавно 
приєдналися до ЄС, а саме: Хорватія, Кіпр, 
Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, 
Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Бол-
гарія та Румунія;

• чотири країни-кандидати в ЄС, а саме: 
колишня Югославська Республіка Македонія 
(КЮРМ), Чорногорія, Сербія та Туреччина;

• Боснія та Герцеговина і Україна.

Європейська фармакопея також налічує 26 
спостерігачів, включаючи Всесвітню організацію 
охорони здоров›я (ВООЗ). До 25 країн-
спостерігачів належать:

• шість європейських країн, а саме: Албанія, 
Республіка Білорусь, Грузія, Казахстан, 
Молдова та Російська Федерація;

• дев›ятнадцять неєвропейських країн, а саме: 
Алжир, Аргентина, Австралія, Азербайджан, 
Бразилія, Канада, Китай, Ізраїль, Мадагаскар, 
Малайзія, Марокко, Республіка Гвінея, 
Сенегал, Сінгапур, Південна Африка, Сирія, 
Управління з продовольчих та лікарських 
засобів Міністерства охорони здоров›я та 
добробуту Тайвані, Туніс та США.

Розробка Європейської фармакопеї 
здійснюється двома органами:

• Комісією з Європейської фармакопеї, яка готує 
та приймає технічні рішення, що стосуються 
монографій. До її складу входять видатні вчені, 
яких обирає та призначає кожна Договірна 
Сторона зважаючи на їх компетенції у певних 
галузях;

• Комітетом громадського здоров›я Ради Європи, 
який здійснює адміністративне управління 
діяльністю Комісії та встановлює дату подання 
монографій, але не може впливати на їх 
технічний зміст.
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9.1.7 Лікарські засоби для рідкісних 
захворювань – орфанні лікарські 
препарати

Деякі медичні стани настільки рідкісні, що 
в звичайних ринкових умовах фармацевтичні 
компанії не бажають вкладати кошти в їх 
дослідження. Продукти для лікування цих 
станів відомі як орфанні препарати, потрібно 
стимулювати їх успішну розробку.

Нормативно-правова база:   

Регламент (ЄС) № 141/2000 Європейського 
парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року 
«Про орфанні лікарські препарати» (ОВ L 18, 
22.01.2000, ст. 1–5).

Пов›язані акти: 

Регламент Комісії (ЄС) № 847/2000 від 27 
квітня 2000 року, що запроваджує положення 
імплементації критеріїв визнання лікарського 
засобу орфанним лікарським засобом та 
визначення концепцій «схожий лікарський засіб» 
та «клінічна перевага» (ОВ L 103, 28.4.2000, ст. 
5–8).

Повідомлення Комісії щодо Регламенту (ЄС) 
№ 141/2000 Європейського парламенту та Ради 
«Про орфанні лікарські препарати» (ОВ C 178, 
29.07.2003, ст. 2–8).

Регламент (ЄС) № 726/2004 Європейського 
парламенту та Ради від 31 березня 2004 року, 
що визначає процедури Співдружності щодо 
ліцензування та контролю за лікарськими 
засобами, призначеними для використання 
в медицині та ветеринарії та створення 
Європейське агентство з лікарських засобів (ОВ 
L 136, 30.04.2004, ст. 1–33). Див. консолідовану 
версію.

Регламент Комісії (ЄС) № 2049/2005 від 15 
грудня 2005 року, що визначає правила щодо 
сплати рахунків та квитанцій за адміністративну 
допомогу Європейському агентству з 
лікарських засобів мікро-, малими та середніми 
підприємствами, на основі Регламенту (ЄС) № 
726/2004 Європейського парламенту та Ради (ОВ 
L 329, 16.12.2005, ст. 4–7).

Регламент Комісії (ЄС) № 507/2006 від 29 
березня 2006 року про умовний дозвіл на 
реалізацію лікарських засобів, призначених для 
використання людьми, що підпадають під дію 
Регламенту (ЄС) № 726/2004 Європейського 
парламенту та Ради (ОВ L 92, 30.03.2006, ст. 6-9).

Регламент (ЄС) № 1901/2006 Європейського 
парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року 
про продукти для використання в педіатрії та 
внесення поправок до Регламенту (ЄЕС) № 
1768/92, Директиви 2001/20/EC та 2001/83/
EC і Регламенту (ЄС) № 726/2004 (ОВ L 378, 
27.12.2006, ст. 1–19).

Протокол щодо аспектів застосування Статті 
8(2) Регламенту (ЄС) № 141/2000 Європейського 
парламенту та Ради: Аналіз періоду застосування 
виключного ринкового права орфанних 
лікарських препаратів (ОВ C 242, 23.9.2008, ст. 
8–11)

Протокол щодо аспектів застосування 
Статті 8(1) та (3) Регламенту (ЄС) №141/2000: 
Оцінювання схожості лікарських засобів 
з ліцензованими орфанними лікарськими 
препаратами, що користуються перевагами 
виключного ринкового права та відступ від 
цього виключного ринкового права (ОВ C 242, 
23.9.2008, ст. 12–16)

Орфанні лікарські препарати – це ліки, 
розроблені для лікування рідкісних захворювань. 
Вони отримали таку назву тому, що фармацевтична 
промисловість не зацікавлена в розробці та 
поставці на ринок продуктів, призначених для 
невеликої кількості пацієнтів, що страждають від 
дуже рідкісних хвороб.

Короткий огляд нормативно-правової бази:  

Цей Регламент встановлює критерії визнання 
лікарських засобів орфанними лікарськими 
препаратами для діагностики, попередження 
та лікування рідкісних станів здоров›я. В ньому 
передбачено стимули для їх дослідження, 
розробки та поставки на ринок

Продукт отримує статус  орфанного лікарського 
препарату, якщо виробник може засвідчити, що

• Він призначений для діагностики, 
попередження та лікування небезпечного 
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для життя чи хронічно послаблюючого стану 
здоров’я, що наявний не більше ніж у 5 з 10 
тис. осіб в ЄС, або

• за відсутності належного стимулювання 
продаж такого лікарського препаратів в ЄС 
навряд чи принесе достатній прибуток для 
покриття понесених затрат, та

• не існує задовільних альтернатив, а якщо 
методи лікування існують, то запропонований 
лікарський засіб принесе значну користь.

• Комітет з орфанних лікарських препаратів: 

• Розглядає заяви про надання статусу 
орфанного лікарського препарату;

• Надає свій висновок протягом 90 днів з 
моменту отримання заяви;

• Консультує Європейську комісію щодо 
розробки політики в сфері орфанних 
лікарських препаратів;

• Допомагає Комісії вирішувати проблеми, 
пов›язані з орфанними лікарськими 
препаратами, на міжнародному рівні;

• Надає допомогу Комісії в розробці докладних 
настанов.

Комісія приймає фінальне рішення про 
застосування орфанного лікарського препарату 
протягом 30 днів після отримання висновку 
Комітету. Європейське агентство з лікарських 
засобів може:

• Пропонувати рекомендації щодо необхідних 
тестів та випробовування на запит розробника 
орфанного лікарського препарату;

• зменшення  всіх чи частини виплат за ринкове 
право. 

Виробники орфанних лікарських препаратів 
можуть скористатися: 

• Виключним ринковим правом терміном дії 
до 10 років (цей строк може бути зменшений 
до шести років, якщо після п’яти років, 
його визнано достатньо прибутковим; його 
можуть продовжувати до 12 років, якщо 
вивчено можливий вплив препарату на 
дітей),

• Інші стимули, зокрема для малого та 
середнього бізнесу, для підтримки 
досліджень та розробки орфанних 
лікарських препаратів. 

• До 22 січня 2001 року Комісія мала опублікувати 
детальний перелік всіх стимулів та регулярно 
його оновлювати.

• До 22 січня 2006 року Комісія мала опублікувати 
звіт про імплементацію цього законодавства та 
її користь для сфери громадського здоров›я.

• У 2016 році Комісія опублікувала оновлену 
версію переліку.

9.1.8 Сертифікат додаткової охорони 
лікарських засобів та засобів захисту 
рослин

Час між поданням заяви на патент для нового 
фармацевтичного препарату або засобу захисту 
рослин та отриманням дозволу на його розміщення 
на ринку скорочує термін дії патентного захисту 
ефективний період. Сертифікат додаткової 
охорони (СДО) має на меті компенсувати 
зменшення терміну дії патентного захисту в цих 
галузях досліджень для заохочення інновацій та 
запобігання переміщення цих галузей за межі ЄС.

Нормативно-правова база:  

Регламент (ЄС) № 1610/96 Європейського 
парламенту та Ради від 23 липня 1996 року 
стосовно створення сертифікату додаткової 
охорони для засобів  захисту рослин (ОВ L 198, 
08.08.1996, ст. 30-35)

Регламент (ЄС) № 469/2009 Європейського 
парламенту та Ради від 6 травня 2009 року 
стосовно сертифікату додаткової охорони для 
лікарських засобів (кодифікована версія) (ОВ L 
152, 16.06.2009, ст. 1-10)

Пов›язані документи: 

Регламент (ЄС) 2019/933 Європейського 
парламенту та Ради від 20 травня 2019, що 
вносить поправки в Регламент (ЄС) № 469/2009 
стосовно сертифікату додаткової охорони для 
лікарських засобів (ОВ L 153, 11.6.2019, ст. 1-10)

Сертифікат додаткової охорони – це право 
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інтелектуальної власності на конкретний продукт, 
що діє як продовження патенту.

Короткий огляд нормативно-правової бази: 

Цей Регламент передбачає додатковий захист 
для певних запатентованих фармацевтичних 
препаратів та засобів захисту рослин, які були 
дозволені для продажу. Згідно з поправками, 
внесеними в Регламент (ЄС) 2019/933 
запроваджено відступ промисловості від захисту, 
який надає сертифікат додаткової охорони (СДО) 
для фармацевтичних препаратів, що дозволяє 
компаніям, розміщеним в ЄС, виготовляти 
незапатентовану або подібну версію ліків, 
захищених СДО протягом терміну дії сертифікату:

• для експорту на ринок за межами ЄС; або

• для накопичення запасів протягом останніх 6 
місяців СДО перед виходом на ринок ЄС.

Європейський Союз створив цей засіб охорони 
для вирівнювання будь-яких розбіжностей та 
виправлення недоліків національних систем 
патентування фармацевтичних препаратів та 
засобів захисту рослин.

• Фармацевтичний препарат чи засіб захисту 
рослин може отримати СДО, якщо: 

• Він захищений національним патентом 
(базовий патент);

• Він має національний дозвіл на продаж чи 
дозвіл ЄС (дозвіл на реалізацію); і

• Він ще не отримав сертифікат.
• СДО надає  ті ж права, що й базовий патент, 

за винятком обмежень вищеописаної відмови 
від виробництва.

• Заява на СДО потрібно подавати у відповідне 
національне управління промислової 
власності: 

• протягом 6 місяців після отримання дозволу 
на реалізацію; або

• протягом 6 місяців з дати отримання 
патенту, якщо дозвіл на реалізацію 
отримано до отримання базового патенту.

• СДО набуває чинності після закінчення 
терміну дії основного патенту та діє до 5 років. 
Загальний термін охорони, яку забезпечує 
патент та СДО, не може перевищувати 15 

років від дати надання першого дозволу на 
реалізацію.

• Один раз на 6 місяців можна продовжувати 
термін дії СДО для фармацевтичних 
препаратів для дітей, якщо підготовано план 
педіатричного дослідження. Загальний строк 
охорони становить 15,5 років.

9.1.9 Інгредієнти лікарських засобів 
– настанови для імпортерів та 
дистриб’юторів

Нормативно-правова база:  

Настанови від 19 березня 2015 року щодо 
принципів належних практик дистрибуції 
лікарських засобів, призначених для використання 
людьми (ОВ C 95, 21.03.2015, ст. 1–9)

Короткий огляд нормативно-правової бази: 

Настанови спрямовані на гарантію того, що 
інгредієнти, які використовуються для лікарських 
засобів, призначених для використання людьми, 
правильно обробляються та зберігаються. Це 
запобігає їх пошкодженню або втраті корисних 
властивостей. Ці настанови спрямовані на 
імпортерів та дистриб’юторів цих інгредієнтів для  
лікарських засобів.

• Дистриб›ютори повинні розробити та 
обслуговувати систему контролі якості, що 
охоплює обов›язки, процеси та управління 
ризиками.

• Вони повинні забезпечити належне 
забезпечення системи кваліфікованим 
персоналом та відповідними приміщеннями, 
обладнанням та інструментами.

• В кожному центрі дистрибуції має бути 
одна особа, відповідальна за забезпечення 
впровадження та обслуговування системи 
контролю якості.

• Паперова чи електронна документація щодо 
всіх інструкцій, договорів, записів та даних має 
бути легкодоступною та відновною.

• Потрібно зберігати записи про здійснення 
кожної операції таким чином, щоб можна 
було відстежити усі важливі дії та події. Вони 
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повинні зберігатися не менше 1 року після за-
кінчення терміну придатності партії, до якої 
вони належать.

• Приміщення, де зберігаються лікарські 
інгредієнти, має бути захищене від крадіжок, 
обладнане засобами для забезпечення 
контролю температури та вологості повітря, 
а також спроектоване так, щоб запобігти 
забрудненням або будь-якому змішуванню.

• Повернені інгредієнти потрібно позначати та 
відправляти на карантин на період проведення 
розслідування.

• Усі скарги, отримані в усній чи письмовій формі, 
мають бути записані та вивчені відповідно до 
письмово установленої процедури

• Записи про скарги повинні містити детальну 
інформацію, починаючи від імені та адреси 
скаржника до того, які дії вживалися щодо 
вирішення проблеми.

9.1.10 Правила ЄС для нових лікарських 
засобів на основі генів та клітин

В ЄС проводяться значні дослідження 
прогресивної терапії. В базі даних клінічних 
випробувань ЄС «EudraCT» зафіксовано до 250 
досліджень в період  між 2004 і 2010 роками. Майже 
70% залучених суб›єктів господарювання – це 
малі та середні підприємства або некомерційними 
організаціями. Міжнародні фармацевтичні 
компанії становлять менше 2%.

Наукові досягнення відкривають нові лікарські 
засоби на основі генної терапії або терапії 
соматичними клітинами та тканинної інженерії 
для лікування захворювань людини. Починаючи 
з грудня 2008 року, впроваджено законодавство, 
спрямоване на те, щоб вони були безпечними для 
пацієнтів і доступними в усьому ЄС.

Нормативно-правова база:  

Регламент (ЄС) № 1394/2007 Європейського 
парламенту та Ради від 13 листопада 2007 року 
«Про лікувальні препарати прогресивної терапії, 
що вносить зміни до Директиви 2001/83/ЄС і до 
Регламенту (ЄС) № 726/2004»

Пов›язані акти:  

Звіт Комісії Європейському парламенту та 
Раді відповідно до Статті 25 Регламенту (ЄС) № 
1394/2007 Європейського парламенту та Ради 
«Про лікувальні препарати прогресивної терапії, 
що вносить зміни до Директиви 2001/83/ЄС і до 
Регламенту (ЄС) № 726/2004» (COM(2014) 188 
фінальна версія від 28.03.2014).

Терапія соматичними клітинами – це експери-
ментальний метод клонування генів та їх повтор-
ного введення у клітини для корекції спадкового 
захворювання.

Тканинна інженерія – це виготовлення орга-
нів для імплантації та використання в організмі 
людини.

Короткий огляд нормативно-правової бази: 

Цей Регламент встановлює правила 
ліцензування, нагляду та контролю за лікарськими 
засобами прогресивної терапії, відомими на 
професійному жаргоні як ЛЗПТ. Їх можна 
використовувати, наприклад, для виправлення 
дефектів хрящів колін у дорослих. Законодавство 
захищає пацієнтів від науково-необґрунтованого 
лікування.

• Законодавством створюється Комітет з 
прогресивної терапії (КПТ) при Європейському 
агентстві з лікарських засобів. Його роль 
полягає у наданні наукових висновків щодо 
якості, безпеки та ефективності лікарських 
засобів прогресивної терапії.

• Комітет з лікарських засобів  для людини 
засновує свої рішення про авторизацію на 
висновках КПТ.

• Після надання дозволу товар вважається 
безпечним для використання людьми по всій 
Європі.

• Виробники повинні дотримуватися детальних 
правил маркування та пакування.

• Виробники повинні гарантувати, що кожен 
продукт та його сировину можна відстежити 
на етапах пакування, зберігання та доставки в 
місце, де його буде використано.

• Лікарні та інші медичні установи повинні 
використовувати системи відстеження 
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пацієнтів і продуктів, що використовуються.

• Виробники повинні вказати заходи, які 
вони будуть вживати, якщо виявиться, що 
авторизований продукт може викликати 
побічні реакції.

• Якщо є особливі причини для занепокоєння, 
Європейська Комісія може вимагати від 
виробника створити систему управління 
ризиками для виявлення, запобігання або 
мінімізації будь-яких можливих ризиків.

• Комісія розробляє детальні настанови щодо 
належної клінічної та виробничої практики 
спеціально для лікарських засобів прогресивної 
терапії.

У звіті Комісії від березня 2014 року було 
вивчено стан прогресивних методів терапій в 
ЄС та те, як Регламент працював на практиці. В 
ньому зазначено, що законодавство запровадило 
загальноприйняту систему для оцінки нових 
прогресивних терапій.

9.1.12 Прозорість рішень щодо 
регулювання цін на лікарські препарати 
та відшкодування в країнах ЄС

Проаналізувавши законодавство, у березні 
2012 року Комісія запропонувала нову директиву. 
Її завдання -  впорядкування процедур та 
скорочення часу на прийняття рішень країн 
щодо ціноутворення та відшкодування вартості 
лікарських засобів. Законодавча пропозиція 
спрямована на спрощення процедур, а також 
на підвищення юридичної зрозумілості та 
визначеності для всіх зацікавлених сторін. 
Згодом, у березні 2015 року, Комісія відклик 
ликала пропозицію.

Суд Європейського Союзу виніс кілька рішень 
щодо тлумачення та імплементації законодавства 
про прозорість.

Нормативно-правова база:  

Регламент (ЄС) № 726/2004 Європейського 
парламенту та Ради від 31 березня 2004 року, 
що визначає процедури Співдружності щодо 
ліцензування та контролю за лікарськими 
засобами, призначеними для використання 

в медицині та ветеринарії та створення 
Європейського агентства з лікарських засобів (ОВ 
L 136, 30.4.2004, ст. 1-33)

Пов›язані документи: 

Регламент (ЄС) 2018/1718 Європейського 
парламенту та Ради від 14 листопада 2018 року, 
що  вносить поправки (ЄС) № 726/2004 в питан-
ні місцезнаходження  Європейського агентства з 
лікарських засобів (ОВ L 291, 16.11.2018, ст. 3-4)

Регламент (ЄС) № 658/2014 Європейського 
парламенту та Ради від15 травня 2014 року 
«Про рахунки, які сплачуються Європейському 
агентству з лікарських засобів за здійснення 
заходів по фармаконагляду в сфері лікарських 
засобів, призначених для використання людьми» 
(ОВ L 189, 27.06.2014, ст. 112-127)

Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) № 
198/2013 від 7 березня 2013 року «Про вибір  
символів для ідентифікації тих лікарських засобів, 
призначених для використання людьми, які 
підлягають додатковому контролю» (ОВ L 65, 
08.03.2013, ст. 17-18)

Регламент (ЄС) № 470/2009 Європейського 
парламенту та Ради від  6 травня 2009 року, 
що встановлює процедури Співтовариства щодо 
встановлення максимальних допустимих рівнів 
залишків фармакологічно активних речовин у 
харчових продуктах тваринного походження, про 
скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 2377/90 та 
внесення змін до Директиви 2001/82/EC Європей-
ського парламенту та Ради та Регламенту (ЄС) № 
726/2004 Європейського парламенту та Ради (ОВ 
L 152, 16.06.2009, ст. 11-22)

Регламент Комісії (ЄС) № 1234/2008 від 24 
листопада 2008 року «Про вивчення варіацій 
умов дозволу на маркетинг лікарських засобів, 
призначених для використання людьми, та 
ветеринарних лікарських засобів» (ОВ L 334, 
12.12.2008, ст. 7-24).

Регламент Комісії (ЄС) № 658/2007 від 14 
червня 2007 року «Про фінансові стягнення 
за порушення певних зобов’язань, пов›язаних 
з дозволами на реалізацію, наданими згідно 
з  Регламентом (ЄС) №726/2004 Європейського 
парламенту та Ради» (ОВ L 155, 15.06.2007, ст. 
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10-19).

Регламент Комісії (ЄС) № 507/2006 від 29 
березня 2006 року «Про умовний дозвіл на 
реалізацію лікарських засобів, призначених для 
використання людьми, що підпадають під дію 
Регламенту (ЄС) № 726/2004 Європейського 
парламенту та Ради» (ОВ L 92, 30.3.2006, ст. 6-9).

Регламент Комісії (ЄС) № 2049/2005 від 15 
грудня 2005 року, що визначає правила щодо 
сплати рахунків та квитанцій за адміністративну 
допомогу Європейському агентству з 
лікарських засобів мікро-, малими та середніми 
підприємствами, на основі Регламенту (ЄС) № 
726/2004 Європейського парламенту та Ради (ОВ 
L 329, 16.12.2005, ст. 4-7)

Регламент Комісії (ЄС) № 297/95 від 10 
лютого 1995 року про збори, що сплачуються 
Європейському агентству з оцінки лікарських 
засобів (ОВ L 35, 15.02.1995, ст. 1-5)

Короткий огляд нормативно-правової бази: 

Ця Директива спрямована на гарантію 
прозорості всіх заходів, яких вживають країни ЄС 
для встановлення цін та відшкодування витрат 
на лікарські засоби. Задля цього, в ній визначено 
процедури, яких повинні дотримуватися держави 
ЄС, щоб їх рішення та політика не перешкоджали 
торгівлі фармацевтичними препаратами в ЄС.

Після авторизації лікарського засобу 
національні органи країн ЄС повинні:

• Прийняти рішення щодо ціни та рівня 
відшкодування протягом 90 днів з моменту 
отримання заяви, в якій надано всю необхідну 
інформацію;

• дозволити заявнику продавати продукт по 
запропонованій ціні, якщо вони не приймуть 
рішення протягом 90-денного терміну;

• роз’яснювати причини будь-якої відмови в 
дозволі ціни на ліки, відмова має ґрунтуватися 
на об’єктивних та перевірених критеріях;

• дотримуватись однакових процедур, 
розглядаючи заяви:

• на підвищення ціни на ліки,
• на звільнення від замороження цін, або

• на включення до переліку продуктів, 
які охоплюють національні системами 
медичного страхування;

• принаймні раз на рік перевіряти все 
заморожування цін, яке може бути накладено 
на всі лікарські засоби або певні категорії 
лікарських засобів, щоб визначити, чи це все-
ще доцільне в цих економічних умовах;

• інформувати Європейську Комісію про умови 
будь-якого прямого чи опосередкованого 
контролю прибутковості фармацевтичних 
компаній, який вони здійснюють;

• дозволити національному суду скасовувати 
рішення та повідомляти заявника про 
процедурні вимоги цих скарг.

Консультативний комітет, відомий як Комітет з 
питань прозорості, що складається з національних 
представників та очолюється Комісією, відповідає 
за розгляд обговорень будь-яких проблем, 
пов›язаних з імплементацією Директиви.

Схожі принципи, з деякими корекціями, 
застосовуються до засобів, призначених для 
використання у ветеринарії.

Причиною для відмови у авторизації можуть 
служити міркування безпеки та благополуччя 
тварин чи захист споживачів, або ймовірність 
того, що харчові продукти для людей можуть 
містити залишки шкідливих речовин.

Моніторинг (фармаконагляд)

Цей Регламент також посилює процедури 
моніторингу. Країни ЄС повинні повідомляти 
Європейське агентство з лікарських засобів 
(ЄАЛЗ) та Європейську комісію, якщо виробник 
чи імпортер не виконує своїх зобов’язань згідно 
з авторизацією.

Якщо екстрені заходи – необхідні для охорони 
здоров›я людини або навколишнього середовища, 
то країна ЄС може призупинити використання 
лікарського засобу. Власник авторизації повинен 
повідомити ЄАЛЗ, Комісію та інші країни ЄС про 
будь-які подібні відхилення чи відсторонення.

ЄАЛЗ  займаються управлінням базою даних 
«EudraVigilance» для збору інформації про 
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моніторинг, звітування Комісії, Європейському 
Парламенту та Раді.

Європейське агентство з лікарських засобів

До складу ЄАЛЗ та його комітетів входять 
представники країн ЄС та радники з питань 
торгівлі. ЄАЛЗ відповідає за:

• наукові рекомендації;

• координація оцінки якості, безпеки та 
ефективності лікарських засобів та координація 
систем моніторингу;

• зберігання інформації про авторизовані 
лікарські засоби та можливі побічні реакції;

• надання допомоги країнам ЄС у спілкуванні з 
медичними працівниками;

• створення бази даних про лікарські засоби, 
доступні широкій громадськості; а також

• надання консультацій щодо максимальних 
допустимих показників залишків ветеринарних 
лікарських засобів.

Штаб-квартира ЄАЛЗ

Відповідно до Регламенту (ЄС) 2018/1718, 
в Контексті наміру Великої Британії вийти з ЄС, 
місце розташування  ЄАЛЗ буде перенесено з 
Лондона в Амстердам до 30 березня 2019 року.

9.1.13 Партнерство між державним 
та приватним секторами в питаннях 
інноваційної медицини

Нормативно-правова база:   

Регламент Ради (ЄС) № 557/2014 від 6 
травня 2014 року, що запроваджує другу спільну 
ініціативу з інноваційних лікарських засобів (ОВ L 
169, 07.06.2014, ст. 54-76).

Пов›язані документи: 

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 
622/2014 від 14 лютого 2014 року, що запроваджує 
дерогацію від Регламенту (ЄС) 1290/2013 
Європейського парламенту та Ради, що визначає 
правила участі та розширення «Горизонт 2020 – 
Рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій 

(2014-2020)» в аспекті другу спільну ініціативу 
з інноваційних лікарських засобів (ОВ L 174, 
13.06.2014, ст. 7-11).

Регламент (ЄС) № 1290/2013 Європейського 
парламенту та Ради від 11 грудня 2013 року, що 
визначає правила участі та розширення «Горизонт 
2020 – Рамкова програма ЄС з досліджень та 
інновацій (2014-2020)» та скасування Регламенту 
(ЄС) №1906/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013, ст. 81-
103).

Регламент (ЄС) № 1291/2013 Європейського 
парламенту та Ради від 11 грудня 2013 року, що 
визначає правила участі та розширення «Горизонт 
2020 – Рамкова програма ЄС з досліджень та 
інновацій (2014-2020)» та скасовує Рішення № 
1982/2006/EC (ОВ L 347, 20.12.2013, ст. 104-173).

Біомаркери – це біологічні показники, 
що використовуються для виявлення осіб із 
схильністю до певних захворювань.

Короткий огляд нормативно-правової бази: 

Цей регламент запускає другу фазу спільного 
проекту «Ініціатива з інноваційних лікарських 
засобів» (IMI 2 JU) на період 2014-2020 років.

IMI 2 JU спрямований на розробку нових 
вакцин, лікарських засобів та методів лікування. 
Це здійснюється за допомогою спільних науково-
дослідних проектів, спрямованих на вирішення 
проблем в галузі охорони здоров›я в Європі 
та забезпечення конкурентоспроможності 
фармацевтичної промисловості Європи.

Завдання: 

• покращення коефіцієнту успішних клінічних 
випробувань лікарських засобів, які Всесвітня 
організація охорони здоров›я визначила як 
пріоритетні, на 30%;

• клінічне підтвердження концепції (тобто 
випробування) лікування імунологічних, 
респіраторних, неврологічних та 
нейродегенеративних захворювань в строк до 
5 років;

• розробка діагностичних та лікувальних 
маркерів (тобто показники патологічного або 
фізіологічного процесу чи захворювання) для 
4 захворювань;
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• створення щонайменше 2 нових лікарських 
засобів (проти антимікробної резистентності 
або хвороби Альцгеймера).

Програма стратегічних досліджень: IMI 2 зосе-
реджується на 4 сферах досліджень:

• підтвердження дослідження цілі та біомаркерів 
(дієвість і безпечність);

• затвердження програм інноваційних клінічних 
досліджень;

• інноваційні  лікарські засоби;

• програми дотримання режиму лікування для 
пацієнтів(наскільки пацієнти дотримуються 
вказівок щодо призначеного лікування).

До пріоритетів охорони здоров’я, якими 
займаються IMI, належать:

• антимікробна стійкість;
• остеоартроз;
• серцево-судинні захворювання;
• діабет;
• нейродегенеративні захворювання;
• психічні захворювання;
• респіраторні захворювання;
• імуноопосередковані захворювання (внаслідок 

діяльності імунної системи, наприклад, 
целіакії);

• захворювання, пов›язані зі старінням;
• рак;
• рідкісні/орфанні захворювання (захворювання, 

які вражають невеликий відсоток населення);
• вакцини.

Управління: 

• IMI 2 JU – це юридична особа, створена відпо-
відно до Статті 187 Договору про функціону-
вання Європейського Союзу. Ця стаття перед-
бачає партнерство державного та приватного 
секторів в галузі промислових досліджень на 
європейському рівні.

• Спільний проект (JU) визначає власну 
програму стратегічних досліджень та фінансує 
проекти, відібрані за результатами конкурсних 
пропозицій, опублікованих на веб-сайті IMI 2 
JU. Як правило, Спільний проект застосовує 
правила програми «Горизонт 2020» щодо 
участі; винятки з цього правила детально 

описані в Регламенті (ЄС) № 622/2014. Однак, 
великі європейські фармацевтичні компанії не 
можуть претендувати на фінансування.

• Спільним проектом керує виконавчий 
директор, якому допомагають працівники 
адміністративного управління. До нього також 
входить Рада правління, що складається з 
рівної кількості представників промисловос-
ті та Європейської комісії. Вона відповідає за 
функціонування JU та здійснює контроль за 
виконанням його діяльності.

• Науковий комітет з наукових пріоритетів 
консультує JU. Також існує група представни-
ків держав, яка представляє залучені країни, а 
також Форум стейкхолдерів.

• Рішення приймаються відповідно до правил 
голосування, встановлених JU.

• Стаття 209 Фінансового регламенту ЄС 
(Регламент (ЄС, «Euratom») № 966/2012) пе-
редбачає нові простіші правила, пристосовані 
для органів ЄС з питань державно-приватного 
партнерства. 

Бюджет: внесок ЄС у IMI 2 становить до 1.638 
мільярдів євро на період до 2024 року. Його 
доповнює 1.425 мільярда євро, які забезпечить 
фармацевтична промисловість (внески в 
натуральній формі). Додаткове фінансування 
надходить від інших галузей науки або організацій, 
які вирішили зробити свій внесок у IMI 2 як члени 
або асоційовані партнери в окремих проектах. 
СП також спрямований на розвиток синергії з 
Європейським структурним та інвестиційним 
фондами.

9.2  Лікарські препарати для 
використання у ветеринарії 

9.2.1 Авторизація, імпорт та виробництво 
ветеринарних препаратів

Нормативно-правова база:   
Регламент (ЄС) 2019/6 Європейського 

парламенту та Ради від 11 грудня 2018  року 
«Про ветеринарні лікарські засоби та скасування 
Директиви 2001/82/EC» (ОВ L 4, 07.01.2019, ст. 
43-167).
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Пов›язані документи: 

Регламент (ЄС)2019/5 Європейського 
парламенту та Ради від 11 грудня 2018 року, 
що вносить поправки до Регламенту (ЄС) № 
726/2004, що визначає процедури Співдружності 
щодо авторизації та контролю за лікарськими за-
собами, призначеними для використання в ме-
дицині та ветеринарії та створення Європейське 
агентство з лікарських засобів, Регламенту (ЄС) 
№ 1901/2006 «Про продукти для використання в 
педіатрії»  та Директиви 2001/83/EC «Про кодекс 
Співтовариства щодо лікарських засобів для 
застосування людьми» (ОВ L 4, 07.01.2019, ст. 
24-42).

Регламент (ЄС) 2019/4 Європейського 
парламенту та Ради від 11 грудня 2018 року 
«Про виробництво, постачання на ринок та 
використання лікувальних кормів, що вносить 
поправки до Регламенту (ЄС) № 183/2005 
Європейського парламенту та Ради та скасовує 
Директиву Ради 90/167/EEC» (ОВ L 4, 07.01.2019, 
ст. 1-23).

Повідомлення Комісії Європейському 
парламенту та Раді - Європейський план дій 
«Єдине здоров’я» по протидії антимікробній 
резистентності (COM(2017) 339 фінальна версія, 
29.06.2017).

Директива 2010/63/EU Європейського 
парламенту та Ради відo22 вересня 2010 року 
«Про захист тварин, що використовуються в 
наукових цілях» (ОВ L 276, 20.10.2010, ст. 33-79).

Антимікробна резистентність – це здатність 
мікроорганізмів (напр., бактерії, віруси та деякі 
паразити) розвивати стійкість до антимікробних 
препаратів (напр., антибіотики, противірусні та 
протималярійні засоби). Резистентність означає, 
що стандартні методи лікування втрачають 
ефективність, інфекція залишається і може 
передаватися іншим особам.

Фармаконагляд - наука та заходи, пов’язані з 
виявленням, оцінкою, розумінням та запобіганням 
можливим побічні явища чи будь-яким іншим 
проблемам, пов’язаним з лікарським засобом.

Короткий огляд нормативно-правової бази: 

Цей Регламент встановлює правила продажу, 
виготовлення, імпорту, експорту, постачання, 
дистрибуції, контролю та використання 
ветеринарних лікарських засобів (ВЛЗ) з метою:

• модернізації законодавства;

• стимуляції інновацій та підвищення доступності 
ВЛЗ;

• посилення кампанії ЄС по боротьбі з 
антимікробною резистентністю. 

Цей Регламент – це складова пакету законів 
про покращення здоров’я тварин і людей, до 
якого також належать:

• Регламент (ЄС) 2019/4 «Про виробництво, 
постачання на ринок та використання 
лікувальних кормів»; а також 

• Регламент (ЄС) 2019/5 «Про процедури 
Співдружності щодо авторизації та контролю 
за лікарськими засобами, призначеними для 
використання в медицині та ветеринарії та 
створення Європейське агентство з лікарських 
засобів». 

Ветеринарні лікарські засоби: ВЛЗ – це 
будь-яка речовина призначена для тварин, що 
використовується:

• для лікування та профілактики захворювання;

• для зміни фізіологічних функцій тварин, 
впливаючи на імунну систему або обмін 
речовин (їх внутрішні процеси підтримки 
життєдіяльності);

• для медичної діагностики; або

• для евтаназії. 

Сучасна інноваційна законодавча база: 

• Цей Регламент визначає чіткі та повністю 
гармонізовані вимоги до маркування, 
затверджує простішу систему прийняття 
рішень про винятки, а також ризик-
орієнтований підхід до фармаконагляду та 
контролю ключових заходів.

• Дозвіл на реалізацію видає компетентний 
орган або Європейська Комісія.

• Для проведення наукових досліджень потрібен 
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дозвіл; необхідно також дбати про захист 
тварин, які використовуються в наукових 
цілях.

• Для здійснення будь-якого етапу виготовлення 
ВЛЗ та їх імпорту потрібна авторизація. 

Підвищення доступності ВЛЗ шляхом 
стимуляції інновацій та конкуренції:

• Цей Регламент запроваджує спрощену 
процедуру оцінювання та період захисту 
даних, який за певних умов може тривати до 
18 років; він розроблений для стимулювання:

• розробки нових антимікробних ВЛЗ;
• нових ВЛЗ для рідкісних захворювань; а 

також
• ВЛЗ для таких видів, як бджоли, які не є 

ні свійськими тваринами, ні домашніми 
тваринами.

• Він визначає чіткі правила щодо ВЛЗ, що 
виготовляються з органічних матеріалів та 
нових методів терапії, які також мають сприяти 
розробці нових ВЛЗ.

• Дозвіл на реалізацію позитивно сприяє  
збільшення асортименту ВЛЗ, які можна 
випустити на ринок,  шляхом запровадження 
централізованої процедури авторизації та 
ряду винятків.

Боротьба з антимікробною резистентністю: 
Цей Регламент продовжує і посилює боротьбу  
ЄС з  антимікробної резистентності шляхом 
впровадження:

• заборони профілактичного використання 
антибіотиків для тварин в групах;

• заборони профілактичного використання 
антимікробних препаратів в лікувальних 
кормах;

• обмеження використання антимікробних 
препаратів як методу лікування для контролю 
та запобігання подальшого поширення 
інфекції;

• посиленої заборони на використання 
антимікробних препаратів для пришвидшення 
росту та збільшення врожаю (додатково 
до заборони використання антибіотиків як 
стимуляторів росту у кормах від 2006 року);

• Можливості «зарезервувати» певні антибіотики 
виключно для лікування людей

• зобов’язання країн ЄС збирати дані про продаж 
та використання антимікробних препаратів;

• науково-обґрунтованих максимально 
допустимих рівнів перехресного забруднення 
кормів антимікробними препаратами;

• різних заходів, спрямованих на обережне та 
відповідальне використання антимікробних 
препаратів.

Крім того, для того, щоб експортувати в 
країни ЄС, країни, що не є членами ЄС, повинні 
дотримуватися заборони на використання 
антимікробних препаратів для сприяння росту 
та збільшення врожаю, а також обмежень 
щодо антимікробних препаратів, призначених 
для використання в людьми в ЄС. Таким чином 
покращується захист споживачів у ЄС від 
ризику поширення антимікробної резистентності 
через імпорт тварин або продуктів тваринного 
походження.

9.2.2 Правила ЄС щодо авторизації, 
імпорту та виробництва ветеринарних 
препаратів
 

Короткий огляд : 

Регламент (ЄС) (EU) 2019/6 «Про 
ветеринарні лікарські засоби та 
скасування Директиви 2001/82/EC»  

Яке завдання цього регламенту?

Він правила продажу, виготовлення, імпорту, 
експорту, постачання, дистрибуції, контролю та 
використання ветеринарних лікарських засобів 
(ВЛЗ) з метою:

• модернізації законодавства;

• стимуляції інновацій та підвищення доступності 
ВЛЗ;

• посилення кампанії ЄС по боротьбі з 
антимікробною резистентністю. 

Ключові пункти 

Цей Регламент – це складова пакету законів 
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18 років; він розроблений для стимулювання:

• розробки нових антимікробних ВЛЗ;
• нових ВЛЗ для рідкісних захворювань; а та-

кож
• ВЛЗ для таких видів, як бджоли, які не є 

ні свійськими тваринами, ні домашніми 
тваринами.

• Він визначає чіткі правила щодо ВЛЗ, що 
виготовляються з органічних матеріалів, та 
нових методів терапії, які також мають спри-
яти розробці нових ВЛЗ.

• Дозвіл на реалізацію позитивно сприяє  
збільшення асортименту ВЛЗ, які можна 
випустити на ринок,  шляхом запровадження 
централізованої процедури авторизації та 
ряду винятків.

Боротьба з антимікробною резистентністю
Цей Регламент продовжує і посилює  боротьбу  

ЄС з  антимікробною резистентністю шляхом 
впровадження:

• заборони профілактичного використання 
антибіотиків для тварин в групах;

• заборони профілактичного використання 
антимікробних препаратів в лікувальних 
кормах;

• обмеження використання антимікробних 
препаратів як методу лікування для контролю 
та запобігання подальшого поширення 
інфекції;

• посиленої заборони на використання 
антимікробних препаратів для пришвидшення 
росту та збільшення врожаю (додатково 
до заборони використання антибіотиків як 
стимуляторів росту у кормах від 2006 року);

• Можливості «зарезервувати» певні антибіотики 
виключно для лікування людей

• зобов’язання країн ЄС збирати дані про продаж 
та використання антимікробних препаратів;

• науково-обґрунтованих максимально 
допустимих рівнів перехресного забруднення 
кормів антимікробними препаратами;

• різних заходів, спрямованих на обережне та 

про покращення здоров’я тварин і людей, до 
якого також належать:

• Регламент (ЄС) 2019/4 «Про виробництво, 
постачання на ринок та використання 
лікувальних кормів»; а також 

• Регламент (ЄС) 2019/5 «Про процедури 
Співдружності щодо авторизації та контролю 
за лікарськими засобами, призначеними для 
використання в медицині та ветеринарії та 
створення Європейського агентства з лікар-
ських засобів. 

Ветеринарні лікарські засоби 

ВЛЗ – це будь-яка речовина призначена для 
тварин, що використовується:

• для лікування та профілактики захворювання;

• для зміни фізіологічних функцій тварин, 
впливаючи на імунну систему або обмін 
речовин (їх внутрішні процеси підтримки 
життєдіяльності);

• для медичної діагностики; або

• для евтаназії. 

Сучасна інноваційна законодавча база 
Цей Регламент визначає чіткі та повністю 

гармонізовані вимоги до маркування, затвер-
джує простішу систему прийняття рішень щодо 
винятків, а також ризик-орієнтований підхід до 
фармаконагляду та контролю ключових заходів.

Дозвіл на реалізацію видає компетентний 
орган або  Європейська Комісія. 

• Для проведення наукових досліджень потрібен 
дозвіл; необхідно також дбати про захист 
тварин, які використовуються в наукових 
цілях. 

• Для здійснення будь-якого етапу виготовлення 
ВЛЗ та їх імпорту потрібна авторизація.

Підвищення доступності ВЛЗ шляхом 
стимуляції інновацій та конкуренції 
• Цей Регламент запроваджує спрощену 

процедуру оцінювання та період захисту 
даних, який за певних умов може тривати до 
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проблемам, пов’язаним з лікарським засобом.

Основний документ 
Регламент (ЄС) 2019/6 Європейського 

парламенту та Ради від 11 грудня 2018  року 
«Про ветеринарні лікарські засоби та скасування 
Директиви 2001/82/EC» (ОВ L 4, 07.01.2019, ст. 
43-167)

Пов’язані документи 

Регламент (ЄС)2019/5 Європейського 
парламенту та Ради від 11 грудня 2018 року, 
що вносить поправки до Регламенту (ЄС) № 
726/2004, що визначає процедури Співдружності 
щодо авторизації та контролю за лікарськими 
засобами, призначеними для використання в 
медицині та ветеринарії та створення Європейське 
агентство з лікарських засобів, Регламенту (ЄС) 
№ 1901/2006 «Про продукти для використання в 
педіатрії»  та Директиви 2001/83/EC «Про кодекс 
Співтовариства щодо лікарських засобів для 
застосування людьми» (ОВ L 4, 07.01.2019, ст. 
24-42).

Регламент (ЄС) 2019/4 Європейського 
парламенту та Ради від 11 грудня 2018 року 
«Про виробництво, постачання на ринок та 
використання лікувальних кормів, що вносить 
поправки до Регламенту (ЄС) № 183/2005 
Європейського парламенту та Ради та скасовує 
Директиву Ради 90/167/EEC» (ОВ L 4, 07.01.2019, 
ст. 1-23).

Повідомлення Комісії Європейському 
парламенту та Раді - Європейський план дій 
«Єдине здоров’я» по протидії антимікробній 
резистентності (COM(2017) 339 фінальна версія, 
29.06.2017).

Директива 2010/63/EU Європейського 
парламенту та Ради відo22 вересня 2010 року 
«Про захист тварин, що використовуються в 
наукових цілях» (ОВ L 276, 20.10.2010, ст. 33-79).

9.2.3 Залишки ветеринарних лікарських 
препаратів у їжі тваринного походження

Короткий огляд  

відповідальне використання антимікробних 
препаратів. 

Крім того, для того, щоб експортувати в 
держави ЄС, країни, що не є членами ЄС, повинні 
дотримуватися заборони на використання 
антимікробних препаратів для сприяння росту 
та збільшення врожаю, а також обмежень 
щодо антимікробних препаратів, призначених 
для використання в людьми в ЄС. Таким чином 
покращується захист споживачів у ЄС від 
ризику поширення антимікробної резистентності 
через імпорт тварин або продуктів тваринного 
походження.

Скасування 
Цей Регламент скасовує Директиву 2001/82/EC 

(див. Короткий огляд  Правил ЄЄ щодо авторизації, 
імпорту та виробництва ветеринарних лікарських 
засобів) і набуває чинності з 27 січня 2022 року.

Коли починає діяти цей регламент? 

Він починає діяти з 28 січня 2022 року.

Контекст

Більш детальну інформацію див.:

• Ветеринарні лікарські засоби та лікувальні 
корми (Європейська Комісія) 

• План дій ЄС по протидії антимікробній резис-
тентності (Європейська Комісія) 

• Антимікробна резистентність у ветеринарній 
резистентності (Європейське агентство з лі-
карських засобів). 

Ключові терміни 
Антимікробна резистентність – це здатність 

мікроорганізмів (напр., бактерії, віруси та деякі 
паразити) розвивати стійкість до антимікробних 
препаратів (напр., антибіотики, противірусні та 
протималярійні засоби). Резистентність означає, 
що стандартні методи лікування втрачають 
ефективність, інфекція залишається і може 
передаватися іншим особам.

Фармаконагляд - наука та заходи, пов’язані з 
виявленням, оцінкою, розумінням та запобіганням 
можливим побічні явища чи будь-яким іншим 
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речовини, які вже отримали висновок 
агентства. Вона може встановити точки 
відліку для дії для залишків некласифікованих 
фармакологічно активних речовин.

• У деяких випадках Комісія чи країна ЄС можуть 
подавати агентству запит на висновок про 
максимальні гранично допустимі концентрації 
залишкових речовин. До таких випадків 
належать обставини, коли зазначена речовина 
авторизована для використання в країні, яка 
не є членом ЄС.

• Цей Регламент не стосується низки 
речовин, до яких належать речовини, які 
охоплює Регламент ЄС (ЄЕС) №315/93 «Про 
забруднюючі речовини у харчових продуктах. 

• У січні 2017 року Комісія прийняла 
Імплементаційний Регламент (ЄС) 2017/12. Він 
встановлює форму та зміст заяв та запитів до 
агентства щодо встановлення максимальних 
гранично допустимих концентрацій залишків.

• У червні 2017 року Комісія прийняла 
Регламент (ЄС) 2017/880. Він встанов-
лює правила використання максимальної 
гранично припустимої концентрації, встанов-
леної для фармакологічно активних речовин 
у певному харчовому продукті, до інших 
харчових продуктів, що є похідними від цих 
самих видів, а також максимальної гранично 
допустимої концентрації, встановленої для 
фармакологічно активних речовин в одному 
чи більше видів, для інших видів (напр. 
екстраполяція максимальних гранично 
допустимих концентрацій).

Коли починає діяти цей регламент? 

Він почав діяти з 3 липня 2009 року.

Контекст

Попередні правила ЄС щодо цього питання 
були надто складними та призвели до зменшення 
кількості лікарських засобів для тварин, що ви-
користовуються для виробництва харчових про-
дуктів, у ЄС. Цей регламент введено для того, 
щоб гарантувати безпеку споживачів і наявність 
ветеринарних засобів для лікування конкретних 
захворювань.

Регламент (ЄС) № 470/2009 — Процедури 
ЄС для встановлення гранично допустимих 
концентрацій залишкових фармакологічно 
активних речовин у харчових продуктах 
тваринного походження 

Яке завдання цього регламенту? 

Він встановлює правила щодо максимальних 
гранично допустимих концентрацій залишкових 
фармакологічно активних речовин, таких як 
антибіотики, що застосовуються у ветеринарії, 
у харчових продуктах тваринного походження, 
включаючи м›ясо, рибу, молоко, яйця та мед, з 
метою гарантії безпечності харчових продуктів.

З огляду на це, він встановлює:

• Максимальні гранично допустимі концентрації 
залишкових речовин;

• Точки відліку для дій у випадках, для яких 
не розраховано максимальних гранично 
допустимих концентрацій. 

Ключові пункти 
• Заявники на авторизацію на реалізацію 

ветеринарних лікарських засобів, в яких 
використовуються фармакологічно активні 
речовини, повинні подавати заяву в 
Європейське агентство з лікарських засобів. 
Агентство має надати висновок, що складається 
з наукової оцінки ризику та рекомендацій 
щодо управління ризиком.

• Агентство виносить рішення щодо того, 
чи застосовувати встановлені максимальні 
гранично допустимі концентрації залишкових 
речовин до цього окремого продукту чи виду. 
Європейська Комісія встановить правила щодо 
умов розрахунку граничних концентрацій 
залишкових речовин.

• Оцінка ризику повинна з’ясувати, чи тип та 
кількість залишків становить небезпеку для 
здоров›я людини.

• В рекомендаціях щодо управління ризиками 
потрібно проаналізувати цілий ряд факторів, 
включаючи наявність альтернативних речовин 
для лікування відповідних видів.

• Комісія класифікує фармакологічно активні 
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заяв та запитів про встановлення максимальних 
гранично допустимих концентрацій, відповідно 
до Регламенту (ЄС) № 470/2009 Європейського 
парламенту та Ради(ОВ L 4, 07.01.2017, ст. 1-7).

Регламент Комісії (ЄС) № 37/2010 від 22 грудня 
2009 року «Про фармакологічно активні речовини 
та їх класифікацію з огляду на максимальні 
гранично допустимі концентрації залишків у 
харчових продуктах тваринного походження» 
(ОВ L 15, 20.01.2010, ст. 1-72).

Ряд поправок до Регламенту (ЄС) № 37/2010 
було включено в першу версію документа. 
Ця консолідована версія становить виключно 
документальну цінність.

Регламент Ради (ЄЕС) № 315/93 від 8 лютого 
1993 року, що визначає процедури Співтовариства 
для забруднюючих речовин у харчових продуктах 
(ОВ L 37, 13.02.1993, ст. 1-3).

9.2.4 Ветеринарні препарати — належна 
виробнича практика

Короткий огляд  

Директива Комісії 91/412/EEC — належні 
виробничі практики для ветеринарних препаратів 

Що робить ця директива? 

Вона встановлює принципи і протоколи 
належних виробничих практик для лікарських 
препаратів, призначених для тварин.

Ключові пункти  
• Державні органи влади повинні організовувати 

регулярні перевірки для забезпечення 
дотримання виробниками принципів та 
вказівок, визначених законодавством.

• Виробники зобов’язані: 

• гарантувати, що їх діяльність належно 
авторизована і відповідає належним 
виробничим практикам;

• регулярно переглядати їх методи 
виробництва з огляду на науково-технічні 
досягнення;

• створити та впровадити ефективну систему 

• Залишки ветеринарних лікарських засобів (Єв-
ропейська Комісія) 

• Залишки ветеринарних лікарських препаратів 
(Європейська Комісія). 

Ключові терміни 
Максимальні гранично допустимі концентрації 

(МГДК) – це максимальна концентрація залишків 
фармакологічно активних речовин, допустима в 
харчових продуктах тваринного походження.

Точка відліку для дій -  це рівень залишків 
фармакологічно активної речовини, встановлений 
з міркувань контролю  за певними речовинами, 
для яких не встановлено максимальних гранично 
допустимих концентрацій залишків. Точки відліку 
для дій встановлюються за погодженням з 
офіційними лабораторіями контролю.

Основний документ 

Регламент (ЄС) № 470/2009 Європейського 
парламенту та Ради від  6 травня 2009 року, 
що встановлює процедури Співтовариства щодо 
встановлення максимальних допустимих рівнів 
залишків фармакологічно активних речовин у 
харчових продуктах тваринного походження, про 
скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 2377/90 
та внесення змін до Директиви 2001/82/EC 
Європейського парламенту та Ради та Регламенту 
(ЄС) № 726/2004 Європейського парламенту та 
Ради (ОВ L 152, 16.06.2009, ст. 11-22).

Пов’язані документи 

Регламент Комісії (ЄС) 2017/880 від 23 травня 
2017 року, що встановлює правила використання 
максимальної гранично припустимої концентрації, 
встановленої для фармакологічно активних 
речовин у певному харчовому продукті, до інших 
харчових продуктів, що є похідними від цих самих 
видів, а також максимальної гранично допустимої 
концентрації, встановленої для фармакологічно 
активних речовин в одному чи більше видів, для 
інших видів, відповідно до Регламенту (ЄС) № 
470/2009 Європейського парламенту та Ради (ОВ 
L 135, 24.5.2017, ст. 1-5).

Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 
2017/12 від 6 січня 2017 року щодо форми та змісту 
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забезпечення якості фармацевтичної 
продукції зі залученням керівництва та 
персоналу;

• гарантувати достатню кількість 
компетентного та кваліфікованого 
персоналу для забезпечення дотримання 
стандартів якості;

• визначити обов›язки керівного та 
наглядового персоналу та забезпечити їх 
відповідною підготовкою;

• створити та вести систему обліку 
документації та контролю якості в рамках 
гігієнічних програм під керівництвом 
відповідно кваліфікованого спеціаліста;

• проводити постійні перевірки їх діяльності 
та вживати всіх необхідних коригувальних 
заходів;

• впровадити систему реагування на скарги та 
їх розслідування і запровадити заходи для 
негайного відкликання лікарських засобів 
в разі потреби, водночас інформуючи 
компетентні органи про свої дії.

• Приміщення та обладнання, що 
використовуються, потрібно розміщувати, 
проектувати, будувати, адаптувати та 
обслуговувати відповідно до їх призначення 
задля мінімізації ризику помилок та 
ефективного прибирання та обслуговування.

• Система контролю якості включає доступ до 
лабораторій з контролю якості і передбачає 
зберігання зразків кожної партії лікарських 
засобів щонайменше протягом року після рік 
після дати закінчення терміну їх придатності.

• Здійснення будь-яких підрядних робіт 
дозволяється тільки за укладення письмового 
договору, який визначає обов’язки обох сторін 
щодо дотримання належних виробничих 
практик.

• Імпортери повинні гарантувати, що продукція, 
яку вони імпортують, виготовлена відповідно 
до стандартів, щонайменше еквівалентних 
стандартам ЄС.

Коли починає діяти ця директива?

Вона почала діяти з 23 липня 1991 року. Країни 
ЄС мали включити її в національне законодавство 
до 23 липня 1993 року.

Контекст 

Більш детальну інформацію див.:

• «Якість лікарських засобів та належні виробничі 
практики (НВП)» на сайті Європейської Комісії.

• «Належні виробничі практики та належні 
практики дистрибуції» на сайті Європейського 
агентства з лікарських засобів. 

Акт

Директива Комісії 91/412/EEC від 23 липня 
1991 року, що визначає принципи та протоколи 
належної виробничої практики для ветеринарних 
лікарських засобів (ОВ L 228, 17.08.1991, ст. 70–
73)

Пов’язані акти 

Регламент (ЄС) № 726/2004 Європейського 
парламенту та Ради від 31 березня 2004 року, 
що визначає процедури Співдружності щодо 
авторизації та контролю за лікарськими засобами, 
призначеними для використання в медицині та 
ветеринарії та створення Європейське агентство з 
лікарських засобів (ОВ L 136, 30.4.2004, ст. 1–33).

Основний текст Регламенту (ЄС) № 726/2004 
доповнено рядом поправок. Ця консолідова-
на версія становить виключно документальну 
цінність.

Директива 2004/28/EC Європейського 
парламенту та Ради від 31 березня 2004 року, що 
вносить поправки до Директиви 2001/82/EC «Про 
кодекс Комісії щодо ветеринарних лікарських 
засобів» (ОВ L 136, 30.04.2004, ст. 58–84)

Директива 2001/82/EC Європейського 
парламенту та Ради від 6 листопада 2001 
року «Про кодекс Комісії щодо ветеринарних 
лікарських засобів» (ОВ L 311, 28.11.2001, ст. 
1–66). Див. консолідовану версію.

9.2.5 Підготовка та реалізація лікувальних 
кормів для тварин

Короткий огляд : 

Директива 90/167/EEC, що встановлює умови 
регулювання підготовки, випуску  на ринок та 
використання лікувальних кормів 
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Яке завдання цієї директиви? 

Вона встановлює правила для:

• захисту здоров›я населення від небезпек, 
що виникають в результаті використання 
лікувальних кормів для тварин, які 
використовуються для виробництва харчових 
продуктів; а також

• запобігання нерівноцінній конкуренції в 
утримуванні та вирощуванні свійських тварин.

Регламент (ЄС) 2019/4 скасовує Директиву 
90/167/EEC  і набуває чинності з 28 січня 2022 
року

Ключові пункти 

Ця Директива вимагає:

• використання тільки авторизованих 
лікувальних преміксів для виготовлення 
лікувальних кормів; а також

• формулювання чітких вказівок щодо 
використання лікувальних кормів.

Країни ЄС повинні гарантувати, що лікувальні 
корми виробляються лише у визначених умовах:

• компетентний орган вже дозволив 
використання приміщень виробника, оскільки 
вони мають технічне обладнання, засоби для 
зберігання та перевірки;

• приміщення, персонал та обладнання 
виробників відповідають національним 
правилам та принципам гігієни виробництва;

• персонал виробників має достатній рівень 
знань та кваліфікації в галузі технології 
змішування;

• процес виробництва відповідає правилам 
належної виробничої практики. 

Обов’язки виробників 

Країни ЄС також повинні зобов’язати 
виробників нести відповідальність за:

• використання лише тих кормів чи їх комбінацій, 
що відповідають правилам ЄС щодо кормів;

• те, щоб суміш кормів, які використовуються, 
та авторизованого лікувального преміксу була 

однорідною та стабільною;

• використання авторизованих лікувальних 
преміксів в процесі виробництва відповідно 
до умов, встановлених в дозволі на випуск 
на ринок (наприклад, не виявлено жодної 
небажаної взаємодії між ветеринарними 
лікарськими засобами, добавками та кормами);

• те, щоб добова доза лікарського засобу 
містилася у тій кількості корму, що відповідає 
щонайменше половині добової норми корму 
тварин, яких лікують, або, у випадку жуйних 
тварин (наприклад, великої рогатої худоби 
та овець), що відповідає щонайменше поло-
вині добової норми немінеральних кормових 
добавок.

Поставка продуктів на ринок 

Виробники також відповідають за якість 
продуктів, що постачаються на ринок.

Лікувальні корми дозволяється:

• постачати на ринок тільки в герметичних 
упаковках, промаркованих відповідно до 
чинних;

• постачати фермерам тільки за пред’явлення 
рецепта на лікарські засоби від ветеринара, 
якщо виконується ряд умов. 

Використання лікувальних кормів
• Якщо лікувальні корми використовуються 

для лікування тварин, які використовуються 
для виготовлення харчових продуктів, 
призначених для споживання людьми, то  не 
можна здійснювати забій тварин, яких ліку-
ють, до кінця періоду очікування, визначеного 
законодавством.

• З метою уможливлення ефективного 
контролю, особи, які використовують такі 
корми, повинні вести реєстр або зберігати 
документи протягом певного періоду. 

Ветеринарні перевірки 

Заходи безпеки, визначені Директивою 
89/662/EEC, та правила ветеринарних перевірок, 
визначених у цій директиві, застосовуються до 
лікувальних преміксів.
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1069/2009, (ЄС) № 1107/2009, (ЄС) № 1151/2012, 
(ЄС) № 652/2014, (ЄС) 2016/429 і (Євросо-
юз) 2016/2031 Європейського Парламенту та 
Ради, Регламентів Ради (ЄС) № 1/2005 і (ЄС) № 
1099/2009 та Директив Ради 98/58/EC, 1999/74/
EC, 2007/43/ЄС, 2008/119/EC та 2008/120/EC, а 
також скасовує Регламенти (ЄС) № 854/2004 і 
882/2004 Європейського Парламенту та Ради, 
Директиви Ради 89/608/ЄЕС, 89/662/EEC, 90/425/
EEC, 91/496/EEC, 96/23/ EC, 96/93/EC і 97/78/EC 
та Рішення Ради 92/438/EEC (Регламент про офі-
ційні контрольні перевірки) (ОВ L 95, 07.04.2017, 
ст. 1-142). Див. консолідовану версію.

Директива 2001/82/EC Європейського 
парламенту та Ради від 6 листопада 2001 
року «Про кодекс Комісії щодо ветеринарних 
лікарських засобів» (ОВ L 311, 28.11.2001, ст. 
1-66). Див. консолідовану версію.

Директива Комісії  91/412/EEC від 23 липня 
1991 року, що визначає принципи та протоколи 
належної виробничої практики для ветеринарних 
лікарських засобів (ОВ L 228, 17.08.1991, ст. 70-
73).

Директива Ради 89/662/EEC від 11 грудня 1989 
року стосовно ветеринарних перевірок торгівлі 
в Співтоваристві з огляду на переповнення 
внутрішнього ринку  (ОВ L 395, 30.12.1989, ст. 
13-22)

Здоров’я це дуже важлива тема для громадян 
в Європі. Європейський Союз (ЄС) працює для 
покращення захисту здоров’я, впроваджуючи 
свої політики та заходи, відповідно до Статті 168 
Договору про функціонування Європейського 
Союзу.  Дії ЄС, спрямовані на проблеми охорони 
здоров’я, мають на меті покращення громадського 
здоров’я, профілактику захворювань та загроз 
для здоров’я (включно з тими, що пов’язані зі 
способом життя), а також сприяння науковим 
дослідженням.

ЄС не визначає ані політик охорони здоров’я, 
ані організації та постачання послуг з охорони 
здоров’я чи медичної допомоги. Натомість його 
дії служать доповненням до національних політик 
та сприяють співпраці між державами-членами у 
сфері громадського здоров’я.

Скасування

З 22 січня 2022 року Регламент (ЄС) 2019/4 
скасовує директиву 90/167/EEC (див. огляд Лі-
кувальні корми для тварин — виробництво, 
реалізація та використання).

Коли починає діяти ця директива?

Ця директива почала діяти з 6 квітня 1990 року 
і мала стати законом в країнах ЄС до 1 жовтня 
1991 року, за винятком Статті 11(2) стосовно 
Директиви 89/662/EEC, кінцевий термін якої – 31 
грудня 1992 року.

Контекст

Більш детальну інформацію див.:

• Ветеринарні лікарські засоби та лікувальні 
корми (Європейська Комісія). 

Основний документ 

Директива Ради 90/167/EEC від 26 березня 
1990 року, що ви встановлює умови регулювання 
підготовки, випуску  на ринок та використання 
лікувальних кормів (ОВ L 92, 07.04.1990, ст. 42-
48).

Оригінальний текст Директиви 90/167/EEC 
доповнено рядом поправок. Ця консолідована 
версія становить виключно документальну 
цінність.

Пов’язані документи 

Регламент (ЄС) 2019/4 Європейського 
парламенту та Ради від 11 грудня 2018 року 
«Про виробництво, постачання на ринок та 
використання лікувальних кормів, що вносить 
поправки до Регламенту (ЄС) № 183/2005 
Європейського парламенту та Ради та скасовує 
Директиву Ради 90/167/EEC» (ОВ L 4, 07.01.2019, 
ст. 1-23).

Регламент (ЄС) 2017/625 Європейського 
Парламенту та Ради від 15 березня 2017 року 
про офіційні контрольні перевірки та іншу 
офіційну діяльність, спрямовану на забезпечення 
застосування законодавства щодо харчових 
продуктів, норм щодо забезпечення здоров’я і 
добробуту тварин, здоров’я рослин і продукції із 
захисту рослин, що вносить зміни до Регламентів 
(ЄС) № 999/2001, (ЄС) № 396/2005, (ЄС) № 
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ДОДАТКИ
Додаток 1: Acquis
 

Для проведення переговорів з Хорватією (приєдналася у 2013 р.), Ісландією, Туреччиною, 
Чорногорією, Сербією та в майбутньому, з Північною Македонією, Албанією (країнами-кандидатами), 
створено acquis, який складається з таких 35 розділів:

1. Вільний рух товарів 

2. Вільний рух працівників 

3. Право на господарювання та свобода надання 
послуг

4. Вільний рух капіталу

5. Державні закупівлі

6. Законодавство про компанії

7. Право інтелектуальної власності

8. Конкурентна політика

9. Фінансові послуги

10. Інформаційне суспільство та медіа

11. Сільське господарство та розвиток села

12. Безпека харчових продуктів, ветеринарна та 
фітосанітарна політика

13. Рибний промисел

14. Транспортна політика

15. Енергетика 

16. Оподаткування

17. Економічна та валютна політика

18. Статистика

19. Соціальна політика та працевлаштування

20. Підприємницька та промислова політика

21. Транс-європейські мережі

22. Регіональна політика та координація 
структурних елементів

23. Судоустрій та основні правила

24. Юстиція, свобода та безпека

25. Наука та дослідження

26. Освіта та культура

27. Довкілля

28. Захист прав та здоров’я споживачів

29. Митний союз

30. Зовнішні відносини

31. Зовнішня політика та політика безпеки і 
оборони

32. Фінансовий контроль

33. Фінансова та бюджетна політика

34. Інституції

35. Інші питання
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Додаток 2: Підхід ЄС до фінансування сфери охорони здоров’я

https://www.nhsconfed.org/regions-and-eu/nhs-european-office/accessing-eu-funding

Оцінка фінансування ЄС

На рівні ЄС інновації – це концепція, що охоплює багато аспектів: вона може стосуватися розробки 
нових продуктів та процесів, нових шляхів реалізації, чи оригінальних підходів до методів організації. 
Європейська комісія визнає, що підтримка інновацій можу відігравати важливу роль у наданні 
високоякісних та економічно ефективних громадських послуг, створенні робочих місць і зміцненні 
економіки ЄС. З метою підтримки здійснення цього плану ЄС переглянув ряд програм фінансування.

Програми фінансування ЄС, що становлять інтерес для НСЗ:

• Горизонт 2020 

• Ініціатива з інноваційних лікарських засобів (IMI) 

• Програма ЄС з охорони здоров’я 2014-2020

• Європейський структурний та інвестиційний фонд 

• Ситуативні звернення щодо фінансування ЄС

Крім того, існує  Європейське інноваційне партнерство з активного та здорового старіння (EIPAHA), 
що об›єднує ключових стейкхолдерів з метою підтримки покращення рамкових умов для впровадження 
інновацій, залучення фінансування та інвестицій в інновації та покращення координації і узгодження 
фінансування досліджень та інновацій в всеєвропейському, національному та регіональному рівні в 
Європі.

В новій брошурі наведено проекти e-Health, які зараз фінансує ЄС.

В новій онлайн публікації Європейської Комісії наведено огляд проектів, які фінансує ЄС, у сфері 
ІКТ для охорони здоров’я та благополуччя. Оскільки в ній мітиться детальна інформація щодо 
наукових досліджень, інновацій та інтероперабельності (системи та організації, що працюють разом), 
то організації НСЗ, що зацікавлені в фінансуванні ЄС на e-health, отримають уявлення про те, які типи 
проектів можуть отримати фінансування, та інформацію про потенційних партнерів, що одержали 
кошти від ЄС.

Фінансування ЄС: керівництво для початківців

Це керівництво зі самодопомоги Європейської Комісії – це хороша основі для початку для тих 
організацій НСЗ, що зацікавлені в з’ясуванні більшої кількості інформації про особливості фінансування 
з боку ЄС. Не залежно від того чи ви раніше подавали запити про фінансування ЄС, в цій публікації 
наведено інформацію про різні типи доступного фінансування, практичні поради  щодо процесу 
подачі запиту та посилання на детальнішу інформацію щодо конкретних варіантів фінансування.
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Охорона здоров’я та безпечність харчових продуктів

01 – Стратегія 
і координація

N.CHAZE
(M.Matthews)

Генеральний Директор
A.BUTCHER

Асистенти:
L.Carrouee

D. Von Buxhoeveden
T.Van Cangh

02 – Комунікація

R.DOMENECH
(F.Vincent)

Радник 
з питань 
людських 
ресурсів

J.VERNELEN

Асистент 
ЗГД

A.AJOUR

Заступник генерального 
директора з питань 
охорони здоров’я, 
відповідальний за 

Директорати В та С
M.SEYCHELL

Головний радник з 
охорони здоров’я 

та управління 
кризовими ситуаціями

I.DE LA MATA

Асистент ЗГД

…

Заступник генерального директора з 
питань безпечності харчових продуктів, 

відповідальний за Директорати D, E, F, та G
…

А – 
Управління 

ресурсами та 
покращення 
регулювання
M. HUDSON

В – Системи 
охорони 
здоров’я, 
продукти 

медичного 
призначення 
та інновації

A.RYS

С – 
Громадське 
здоров’я, 

знання країн, 
управляння 
кризовими 
ситуаціями3

J.RYAN

D – Продовольчі 
ланцюги: 

стейкхолдери 
та міжнародні 

відносини

M.HUDSON
(виконувач 
обов’язків)

Радник від SPS
C. ALVAREZ 
ANTOLINEZ

Е – Безпечність 
харчових продуктів 
та кормів, інновації

S.JUELICHER

F – Охорона 
здоров’я та 

аудит і аналіз 
харчових 
продуктів4

P.COLOMBO

G – 
Управління 
кризовими 
ситуаціями, 
пов’язані з 
харчовими 

продуктами, 
тваринами та 

рослинами
B. VAN 

GOETHEM
Радник з 

управління 
кризовими 
ситуаціями

F.REVIRIEGO 
GORDEJP

Виконавче 
агентство 
з питань 

споживачів, 
здоров’я та 
продуктів 

харчування. 
(CHAFEA)

V.WASBAUER1

A1 – 
Покращення 
регулювання

C.GARAU
(C.Gozzi)

В1 – 
Ефективність 
національних 

систем 
охорони 
здоров’я

S.GIRAUD

С1 – Програми 
охорони 
здоров’я 

та хронічні 
захворювання

S.SCHRECK
(A.Futado)

D1 – Наука про 
продовольчі 
ланцюги і 
відносини 

стейкхолдерів

P.BOKOR
(A.Alvizou)

Е1 – Інформація 
та склад харчових 
продуктів, відходи 
харчових продуктів

A.NIKOLAKOPOULOU
(S.Pelsser)

F1 - Харчові 
продукти

F.ANDRIESSEN
(J.Tellechea)

G1 – 
Здоров’я 
рослин

D.ANDRE
(H.Arijs)

01 – Охорона 
здоров’я та 
безпечність 
харчових 
продуктів
D.MERONI2

Додаток 3: DG Sante

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

Пов’язані посилання
• Європейське агентство з безпечності харчових продуктів (EFSA)
• Європейське агентство з лікувальних засобів (EMA)
• Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC)
• Офіс Співтовариства з різноманіття рослин (CPVO)
• Виконавче агентство з питань споживачів, здоров’я та продуктів харчування. (CHAFEA)
• Європейське агентство з хімічних речовин (ECHA)
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A2 – Юридичний 
відділ

R.DELFINO

В2 – 
транскордонна 

охорона 
здоров’я та 

контроль над 
тютюном

T.EMMERLING
(P.Borkowski)

С2 – Знання 
країн та 
наукові 
комітети

P.ROUX
(G.Gallo)

D2 – 
Мульти-

латеральні 
міжнародні 
відносини

D.LANGE
(S.Goux)

Е2 – Технології 
переробки 

харчових продуктів 
та нові харчові 

продукти 
B.GAUTRAIS
(F.Verstraete)

F2 – 
Тварини

A.RAMIREZ 
VELA

(J.Junttila)

G2 – 
Здоров’я та 

благополуччя 
тварин

E.ZAMORA 
ESCRIBANO
(A.Fuessel)

04 – 
Корпоративні 
підтримка та 
управління 
ресурсами
J.REMACLE2

A3 – Фінанси, 
бюджет та 
контроль

J.LETTENS

В3 – 
Європейські 
референс-
мережі та 
цифрове 
здоров’я

I-M.GLIGOR
(M.Dorazi)

С3 – 
Управління 
кризовими 
ситуаціями 

та готовність 
у сфері 
охорони 
здоров’я 

W.PHILIPP
(A.Monar)

D3 – 
Білатеральні 
міжнародні 
відносини

K.VAN DYCK
(C.L)

Е3 – Біотехнології
C.BRUETSCHY
(S.Heinimaa)

F3 – 
Рослини та 

органіка
A.OWEN-

GRIFFITHS
(G.Jones)

G3 – 
Офіційний 

контроль та 
ліквідація 

хвороб тварин
A.GAVINELLI
(T. Gumbel)

A4 – 
Інформаційні 

системи
H.GEVAERT

(G.Georgiannakis)

В4 – Продукти 
медичного 

призначення: 
якість, 

безпечність, 
інновації

…
(A.Mathieu)

С4 – 
Детермінанти 
здоров’я та 
міжнародні 
відносини

W.KALAMARZ
(H.Adam)

D4 – 
Програма 

безпечності 
харчових 
продуктів, 
екстрене 

фінансуванні

A.DI GIULIO
(V.Piazza)

Е4 – Пестициди 
та біоциди

K.BEREND
(A.Bitterhof)

F4 – 
Контроль 
торгівлі, 
залишки 

та безпека 
кормів

J.MC EVOY
(J.Warnel)

G4 – Гігієна 
продуктів 

харчування
E.THEVENARD

(P.Caricato)

В5 – Лікарські 
засоби: 

політика, 
авторизація 

та моніторинг
O.SOLOMON
(F.Schmidt)

Е5 – харчування 
тварин, 

ветеринарні 
лікарські засоби

C.SIEBERT
(M. Ponghellini)

F5 – Захист 
здоров’я

R.TASCON
(W.Riepma)

G5 – 
Повідомлення, 
відстеження 
та комітети

…
(E.Marin)

В6 – Медичні 
прилади

A.E. AMPELAS
(E.Hansson)

F6 – 
Внутрішній 
контроль 

та послуги
B.CARTON
(C.Bennett)

F7 – Знання 
держави та 
примусове 
виконання

A.O’CONNOR
(S.Tavares)

01.02.2020 1 Головний радник тимчасово, призначений на посаду директора CHAFEA в інтересах служби.
2Голова підрозділу, призначений на посаду директора в інтересах служби CHAFEA
3Директорат та 5Агенство в Люксембурзі
4 Директорат в Грейндж, Ірландія
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