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Законодавством ЄС встановлено вимоги щодо безпечності молока на всіх 

стадіях руху молочної продукції. Відповідно до засад спільної політики на 
робочому ринку ЄС, базисними елементами системи регулювання є цільові 
ціни на молоко та молочні продукти. 

Згідно Регламенту (ЄЕС) №804/68 про загальну організацію ринку молока 
і молочних продуктів було введено інтервенційну ціну на знежирене сухе 
молоко,виробничі субсидії на знежирене молоко, експортні компенсації  за 
певні молочні продукти. 

Важливу роль у правовому регулюванні організації ринку молока і 
молокопродуктів мав Регламент (ЄEC) № 1411/71, яким було встановлено 
додаткові правила організації ринку молока і молокопродуктів та питного 
молока, а також Регламент (ЄEC) №1079/77, яким було визначено систему 
компенсацій для виробників молочної продукції [1]. 

Європейська Комісія 15 лютого 2007 р. прийняла рішення щодо 
спрощення Організації Спільного Ринку молока та молокопродуктів. Зміни 
стосуються приватного зберігання,  імпортних ліцензій та якості молока. Пакет  
рішень щодо молочної продукції містить виправлення до трьох законодавчих 
актів, це: 

- Директива Ради 2001/114/ЄС щодо окремих видів згущеного або сухого 
консервованого молока для людського споживання; 

- Регламент Ради (ЄС) «1255/1999 щодо загальної організації ринку 
молока та молочної продукції; 

- Регламент Ради (ЄС) №2597/97, який встановлює додаткові правила на 
загальну організацію ринку молока та молочної продукції. 

При цьому одним з головних правових актів ЄС, в якому деталізовані 
вимоги щодо процедур визначення безпечності молока та молочної 
продукції,призначених для споживання, є Регламент Комісії (ЄС) № 273/2008, 
що встановлює детальні правила для застосування Регламенту Ради (ЄС) № 
1255/1999 про методи аналізу та якісної оцінки молока та молочних продуктів. 
В свою чергу, в Регламенті ЄС №853/2004 встановлені вимоги до приймання  
сирого молока на оброблювальних  та/або  перероблювальних підприємствах. 
Перш за все до них належать вимоги до здоров’я тварин при виробництві 
молока. 

Слід зазначити, що країни ЄС приділяють значну увагу до здоров’я 
тварин, зокрема перевірці корів, кіз і вівців на інфекційні захворювання, що 
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передаються людині молоком, зокрема бруцельоз і туберкульоз. Постійно 
спостерігають за загальним станом здоров’я тварин, щоб ті не мали жодних 
ознак захворювань, поранень вимені, що негативно впливає на органолептичні 
показники якості молока. У випадку захворювання тварин на вищенаведені 
хвороби, вони повинні бути ізольовані, сире молоко від таких тварин не 
повинно використовуватись для споживання людиною [2]. 

Мікробіологічні критерії для продуктів на молочній основі та питного 
молока, визначаються у наступному: молоко не можна використовувати для 
споживання людиною, якщо воно містить залишки антибіотиків у кількості, 
яка, стосовно будь-якої з речовин, зазначених у Регламенті (ЄС) №2073/2005 
про мікробіологічні критерії для харчових продуктів, перевищує дозволені 
рівні. 

За Регламентом (ЄС) №852/2004 будь-який процес термічної обробки, що 
використовується для обробки необробленого продукту повинен нагрівати 
кожну частину продукту, що обробляється, до певної температури впродовж 
певного періоду часу і запобігати забрудненню продукту під час обробки. Для 
цього оператори ринку харчових продуктів повинні регулярно перевіряти 
відповідні основні параметри (температуру, тиск, герметизацію і 
мікробіологічні показники), шляхом застосування автоматичних приладів і 
систем.  

Згідно із Регламентом (ЄС)№854, контроль за господарствами з 
виробництва молока, передбачає виконання у наступних вимогах: 

1) Тварини у господарствах з виробництва молока повинні бути 
об’єктом контролю з метою підтвердження дотримання санітарно-гігієнічних 
вимог стосовно виробництва сирого молока та санітарного стану тварин і 
використання ветеринарних медикаментів. Цей контроль, як правило, 
відбувається під час ветеринарних перевірок. 

2) Господарства з виробництва молока мають пройти офіційний 
контроль з метою підтвердження виконання гігієнічних вимог. Даний контроль  
включає огляди та/або моніторинг контролю, що здійснюють професійні 
організації. Якщо виявлено, що гігієнічні умови є неадекватними, 
компетентний орган повинен підтвердити, що було вжито всі належні заходи 
для виправлення такої ситуації. 

3) Компетентний орган повинен постійно здійснювати моніторинг 
перевірок, щодо відповідності  критеріям визначеним для сирого молока. 

Таким чином, Регламенти ЄС є основними складовими європейського 
законодавства щодо молочної продукції, оскільки встановлюють вимоги 
стосовно її обробки та використання, які є необхідними для забезпечення якості 
та безпечності молочної продукції [3]. 
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