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Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. У Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122), внести такі зміни:
	Статтю 167 викласти у новій редакції:


«Âèðîáíèöòâî, ââåäåííÿ â îá³ã (âèïóñê íà ðèíîê Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ ç ðåìîíòó) àáî ðåàë³çàö³ÿ ïðîäóêö³¿, ÿêà íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ñòàíäàðò³â, ñåðòèô³êàò³â â³äïîâ³äíîñò³, íîðì, ïðàâèë ³ çðàçê³â (åòàëîí³â) ùîäî áåçïå÷íîñò³, ÿêîñò³, â òîìó õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â ç âì³ñòîì  ïàëüìîâî¿ îë³¿, êîìïëåêòíîñò³ òà óïàêîâêè (çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè), -
òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó íà ïîñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ãðîìàäÿí - âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ ÷è óïîâíîâàæåíèõ íèìè îñ³á â³ä äâàäöÿòè äî ñòà íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.
Ä³¿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, â÷èíåí³ ïîâòîðíî ïðîòÿãîì ðîêó ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ, - 
òÿãíóòü çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â³ä ñòà äî äâîõñîò íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí». 


²². Âíåñòè äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ìîëîêî òà ìîëî÷í³ ïðîäóêòè» 
(Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè (ÂÂÐ), 2004, N 47, ñò.513) òàê³ çì³íè:

	÷àñòèíó äðóãó ñòàòò³ 6 âèêëàñòè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:


«Ó  âèðîáíèöòâ³  òðàäèö³éíèõ  ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â çàáîðîíÿºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè  æèðè  òà  á³ëêè  íåìîëî÷íîãî  ïîõîäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïàëüìîâó îë³þ, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ñòàá³ë³çàòîðè ³ êîíñåðâàíòè». 

	ñòàòòþ 21 äîïîâíèòè ÷àñòèíîþ äðóãîþ òàêîãî çì³ñòó:


«У разі виробництва або реалізації традиційних молочних продуктів, до складу яких входять   жири  та  білки  немолочного  походження, в тому числі пальмова олія, а також будь-які стабілізатори і консерванти на суб'єктів господарювання накладаються штрафи відповідно до закону.».

   ІІІ.    Внести до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 19, ст. 98 ) такі зміни:

	частину другу статті 27 доповнити пунктом 7 наступного змісту:


«7) використання пальмової олії».

IV.  Прикінцеві положення.
	1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування.  
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня 
набрання чинності цим Законом:    
 	- забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених 
цим Законом; 
     	- забезпечити приведення нормативно-правових актів  міністерств 
та  інших  центральних органів виконавчої влади у відповідність із 
цим Законом;
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