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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Սույն գր քույ կը նպա տակ ու նի ծա ռայե լու որ պես ու ղե ցույց 
Հա յաս տա նում ար տադր ված և Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան 
մի ու թյան (Ե ՏՄ) տա րած քում սպառ վող սնն դամ թեր քի մակ-
նշ ման հա մար՝ նպա տակ ու նե նա լով ար տադ րող նե րին օգ նել 
ա պա հո վե լու սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան պա հանջ նե րը 
և սպա ռող նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան ի րա վուն քը: 

Ու ղե ցույ ցում տր ված են սնն դամ թեր քի մակնշ մա նը ներ-
կա յաց վող ը նդ հա նուր պա հանջ նե րը և դրանց ման րա մաս-
նե րը 2017 թ. մայի սի դրու թյամբ: 

Ու ղե ցույ ցը հիմն ված է Ե ՏՄ տա րած քում սնն դամ թեր քի 
մակնշ ման մա սին տեխ նի կա կան կա նո նա կարգ ման պա-
հանջ նե րի վրա, ո րոնք գոր ծում են Հա յաս տա նում:

 Սույն ու ղե ցույ ցը չի ան դրա դառ նում ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված մակնշ մա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի հա-
մա պա տաս խա նու թյան գնա հատ ման մա սին փաս տաթղ թե-
րին, ո րոնք ըն դուն վել կամ տրա մադր վել են նախ քան 2016  թ. 
հուն վա րի 2–ը: Սա կայն, վեր ջին ներս վա վե րա կան են մինչև 
դրանց գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ա վար տը, բայց ոչ ո ւշ, քան 
մինչև 2018  թ. հուն վա րի 2–ը ։

Սնն դամ թեր քի ա ռան ձին տե սակ նե րի հա մար Ե ՏՄ տեխ-
նի կա կան կա նո նա կար գե րով կա րող են սահ ման վել սննդա-
մթեր քի մակնշ ման հա վե լյալ պա հանջ ներ։ Սույն ու ղե ցույ-
ցում սնն դամ թեր քի մակնշ ման ը նդ հա նուր պա հանջ նե րից 
բա ցի ան դրա դարձ է կա տար վում մաս նա վո րա պես պան րի 1 
և չրե րի մակնշ ման հա վե լյալ պա հանջ նե րին: 

1 ՄՄ ՏԿ 033/2013 «Կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մա-
սին» տեխնիկական կանոնակարգ:

Սույն ու ղե ցույ ցից օ գտ վո ղը պետք է նկա տի ու նե նա, որ 
այն չի հա վակ նում լի նել սնն դամ թեր քի մակնշ ման սպա ռիչ 
և ամ բող ջա կան ներ կա յա ցում և չպետք է օգ տա գործ վի որ-
պես մի ակ հիմք ո րո շում ներ կա յաց նե լիս։ Հնա րա վոր ի րա-
վա կան հար ցե րի կամ խն դիր նե րի պա րա գա յում հար կա վոր 
է հիմնվել Հա յաս տա նում գոր ծող հա մա պա տաս խան ի րա-
վա կան ակ տի դրույթ նե րի վրա և (կամ) դի մել ան կախ ի րա-
վա բա նա կան խորհր դատ վու թյան։ 

Ու ղե ցույ ցը պատ րաստ ված է մշակ ման պա հի դրու թյամբ 
գոր ծող հա մա պա տաս խան օ րենսդ րու թյան հի ման վրա։ 
Գրանց  ման գոր ծըն թա ցը փաս տա ցի սկ սե լուց ա ռաջ ան հրա-
ժեշտ է կր կին ու սում նա սի րել հա մա պա տաս խան օ րենսդ րու-
թյու նը և կար գե րը կամ դի մել գրան ցող մար մին նե րին և մաս-
նա գի տաց ված խորհր դա տու նե րի: 

Ոչ Ե ՏՄ ան դամ ե րկր ներ ար տա հան ման նպա տա կով 
Հա յաս տա նում ար տադր ված սնն դամ թեր քի մակնշ ման պա-
հանջ նե րին սույն ու ղե ցույ ցը չի ան դրա դառ նում։

Սույն ու ղե ցույ ցը մշակ վել է Ա ՄՆ ՄԶԳ–ի ֆի նան սա վոր-
մամբ Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ–ի և նրա գոր ծըն կեր նե րի կող-
մից ի րա կա նաց վող « Գոր ծըն կե րու թյուն՝ հա նուն գյու ղա կան 
հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման» (USAID/PRP) ծրագ րի շր ջա-
նա կում՝ «Ի–Վի Քոն սալ թինգ» ՓԲԸ–ի կող մից։

Ծ րագ րի ա նու նից ցան կա նում ե նք հա տուկ շնոր հա կա լու-
թյուն հայտ նել բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու և «ՀՀ գյու-
ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյան ա նաս նա բու ժա սա նի տա-
րի այի, սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան և բու սա սա նի տա րի այի 
ո լոր տի ծա ռա յու թյուն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿ–ի խորհրդատ վու-
թյան բաժ նի պետ Ին նա Կո ջո յա նին։
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1.  ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ

1.1. Ի՞նչ է մակն շու մը

 Մակն շու մը ներ կա յաց նում է սնն դամ թեր քի մա սին տե ղե-
կու թյուն ներ, ո րոնք տր վում են գրա ռում նե րի, նկար նե րի, 
նշան նե րի և դրանց հա մակ ցու թյան տես քով` ար տադ րան քի 
փա թե թի, տրանս պոր տային փա թե թի վրա կամ այլ կերպ։

 Մակնշ ման հա մար օգ տա գործ վող մի ջոց նե րը նե րա-
ռում ե ն՝

Մակնշ ման  
մի ջոց  Նկա րա գիր  Օ րի նակ

Պի տակ

Տր ված ձևով, չա փե-
րով և նյու թե րից 
պատ  րաստ ված 
մակ ն շում, ո րն ամ-
րաց ված կամ 
կցված է փա թեթ-
ված քին կամ ար-
տադ րան քին կամ 
ներ դրված է փա թե-
թա վոր ման մեջ։

Մա նե կա պի տակ
Ոչ մեծ չա փե րի, 
տար բեր ձևե րի շշե-
րի բկա մա սում 
սոսնձ ված պի տակ։

Մակնշ ման  
մի ջոց  Նկա րա գիր  Օ րի նակ

Թերթ–ներդ րակ

Ս պա ռո ղա կան տա-
րա յում դր վող թեր-
թիկ, ո րի վրա նշ ված 
է տե ղե կատ վու թյուն 
սպա ռո ղի հա մար։

Տա րա  Նա խա տես ված է 
մեկ մի ա վոր ար-
տադ րան քի հա մար։

Խմ բային տա րա

Նա խա տես ված է 
ո րո շա կի քա նա կու-
թյամբ ար տադ րան-
քի մի ա վո րի հա-
մար։
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1.2. Ին չու՞ է սնն դամ թեր քի  
մակն շու մը կար ևոր

Սնն դամ թեր քի մակ-
նշու մը օ րենսդ րա կան պա-
հանջ է՝ հիմ նա կա նում ո ւղղ-
ված ար տադ րան քի ան-
վտան գու թյան և սպա ռող-
նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան 
ի րա վուն քի ա պա հով մա նը։ 

Ամ բող ջա կան և ճշգրիտ 
մակն շու մը նպաս տում է 
ար տադ րան քի վե րա բե րյալ 
հա վաս տի տե ղե կատ վու-
թյան հա ղորդ մա նը և օգ-
նում է սպա ռող նե րին ճիշտ 
ը նտ րու թյուն կա տա րել 
տար բեր ար տադ րանք նե րի 
միջև։ 

ԵՏՄ տեխ նի կա կան կա-
նո նա կար գե րի պա հանջ նե-
րին հա մա պա տաս խան 
սնն դա մ թեր քի մակն շումն 
ա պա հո վում է դրա ա զատ 
տե ղա  շար ժը1 Ե ՏՄ տա րած-
քում՝ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյուն, Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյուն, Բե լա ռու սի 
Հան  րա պե տու թյուն, Ղա-
զախս տա նի Հան րա պե տու-
թյուն և Ղրղ զա կան Հան րա-
պե  տու թյուն: Ե ՏՄ մի աս նա-
կան տա րած քը հան դի սա-
նում է 180 մի լի ոն սպա ռող-
նե րի շու կա։

•  Արտադրանքի պի տա կը 
նաև կարևոր մար-
քեթին գային գործիք է, 
քանի որ այն արտա դրո-
ղի և սպա ռողի միջև 
հաճախ առաջին կոն-
տակ տային կետն է։

•  Օգտակար տե ղե կա-
տվու  թյուն պարու նա կող, 
աչք գրա վող դի զայ նով 
պիտակն օգ նում է 
արտադրողի բրեն  դի 
առաջ մղմանը և արտա-
դրանքի վա ճառքին։

1.3. Ինչ պե՞ս մակն շել

Սնն դամ թեր քի մակն շու մը նա խա տես ված է սպա ռո ղի 
հա մար: 

Ս տորև ներ կա յաց ված են այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք ու նեն 
ա ռաջ նային կար ևո րու թյուն մակն շե լիս.

  տա ռա տե սակ 

  տա ռա տե սա կի չափ

   տեքս տի գույն(եր), ֆոն

   շա րա հյու սու թյուն

  թղ թի ա ռաձ նա հատ կու թյուն ներ:

 Մակն շե լիս ան հրա ժեշտ է ը նտ րել տա ռա տե սակ, ո րը 
սպա ռո ղին հեշտ ըն թեռ նե լի լի նի, ի սկ տա ռա տե սա կի չա փը 
պետք է լի նի ըն թեռ նե լի: Հա տուկ նշում ներն ան հրա ժեշտ է 
գրել̀  օգ տա գոր ծե լով այլ չափ, որ պես զի վեր ջին ներս ը նդ-
գծվեն տեքս տում: 

Ին ֆոր մա ցի այի մատ չե լի ու թյու նը կախ ված է ոչ մի այն 
տա ռա տե սա կի չա փից, այլ նաև տեքս տի գույն(եր)ից: Ին-
ֆոր մա ցի ան կա րող է տպագր վել մեկ կամ մի քա նի գույ նով, 
ո րը, սա կայն, պետք է հս տա կո րեն ա ռանձ նաց նի տեքս տը 
ֆո նից: Շատ կար ևոր է, որ պես զի տեքս տի և ֆո նի միջև առ-
կա լի նի գու նային կոնտ րաստ և հա մադ րե լի ու թյուն: Գու նային 
վատ հա մադ րու թյու նը կամ տեքս տի և ֆո նի միջև գու նային 
ան նշան տար բե րու թյու նը կա րող է բա ցա սա բար ազ դել տե-
ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյան վրա: 
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Հետ ևա բար, խոր հուրդ չի տր վում տե ղադ րել 
տեքս տը ֆո նային պատ կեր նե րի վրա, քա նի որ այն 
կա րող է դժ վա րաց նել տեքս տի ըն թեռ նե լի ու թյու նը: 
Հիմ նա կա նում մուգ գույ նի տեքս տը տպ վում է հա-
մե մա տա բար բաց ֆո նի վրա, սա կայն կա րող է լի-
նել հա կա ռա կը̀  բաց տեքստ մուգ ֆո նի վրա` ո ւղղ-
ված ին ֆոր մա ցի ան կար ևո րե լուն, օ րի նակ՝ զգու շա-
ցում նե րի դեպ քում: Առ հա սա րակ, այն պի սի գոր-
ծոն ներ, ի նչ պի սիք են թղ թի քա շը, գույ նը, տեքս տի 
չա փը և խտու թյու նը, թղ թի և տեքս տի գույ նե րը, 
պետք է նույն պես հաշ վի ա ռն վեն:

 Նա խա դա սու թյուն նե րի շա րա հյու սու թյու նը պետք 
է լի նի հնա րա վո րինս պարզ և հա սա նե լի: Խոր հուրդ 
չի տր վում օգ տա գոր ծել եր կար նա խա դա սու թյուն-
ներ. ա ռա վել գե րա դա սե լի է գրել մի քա նի կարճ նա-
խա դա սու թյուն մեկ եր կա րի փո խա րեն: 

Թուղ թը պետք է լի նի բա վա կա նա չափ հաստ, որ պես զի 
նվա զեց նի թա փան ցե լի ու թյու նը, ին չը դժ վա րաց նում է 
տեքս տի ըն թեռ նե լի ու թյու նը, մաս նա վո րա պես ե րբ տեքս-
տի չա փը փոքր է: Փայ լուն թուղթն ան դրա դարձ նում է լույ-
սը̀  տեքս տը դարձ նե լով դժ վար ըն թեռ նե լի, ո ւս տի խոր-
հուրդ է տր վում չօգ տա գոր ծել այն: Ա վե լին, թղ թի տե սա կը 
պետք է ը նտր վի այն պես, որ տվյալ սնն դամ թեր քի պահ-
ման պայ ման նե րի պատ ճա ռով շար քից ա րագ դուրս չգա 
(մաս նա վո րա պես՝ կաթ նամ թեր քի դեպ քում սնուն դը պահ-
վում է սառ նա րան նե րում, ին չի հետ ևան քով շատ ժա մա-
նակ մակնշ ման տեքս տը դառ նում է ա նըն թեռ նե լի):

 1.4. Ի՞նչ օ րենսդ րու թյուն է գոր ծում

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում է «Սնն դա-
մ թեր քի մակնշ ման մա սին» տեխ նի կա կան կա նո նա կար գը 
(ՄՄ ՏԿ 022/2011) 2: 

Բա ցի «Սնն դամ թեր քի մակնշ ման մա սին» Ե ՏՄ տեխ նի-
կա կան կա նո նա կար գից, ո րոշ սնն դամ թերք նե րի դեպ քում 
մակնշ ման հա մար գոր ծում են Ե ՏՄ հա վե լյալ տեխ նի կա կան 
կա նո նա կարգ ման պա հանջ ներ: Մաս նա վո րա պես՝ կաթ-
նամ թեր քի հա մար գոր ծում է « Կա թի և կաթ նամ թեր քի ան-
վտան գու թյան մա սին» Ե ՏՄ տեխ նի կա կան կա նո նա կար գը 
(ՄՄ ՏԿ 033/2013) 3: 

Սույն ու ղե ցույցն ան դրա դառ նում է վե րոն շյալ եր կու տեխ-
նի կա կան կա նո նա կար գե րի պա հանջ նե րին՝ սնն դամ թեր քի 
մակնշ ման վե րա բե րյալ:

ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյան սնն դամ թեր-
քի ան վտան գու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյու նը Հա յաս տա-
նում վե րոն շյալ կա նո նա կար գե րի ու մակնշ ման վե րահս կող 
մար մինն է:

Սկ սած 2016  թ. հուն վա րի 2–ի ց՝ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ ա վե լի 
վաղ սահ ման ված պար տա դիր պա հանջ նե րին սնն դամթեր քի 
հա մա պա տաս խա նու թյան գնա հատ ման մա սին փաս տա-
թղթե րի տրա մադ րու մը կամ ըն դու նու մը չի թույ լատր վում 4: 

Նախ քան 2016  թ. հուն վա րի 2–ը տրա մադր ված ՀՀ 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված պար տա դիր պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խա նու թյան գնա հատ ման մա սին ան հրա-
ժեշտ փաս տաթղ թե րի առ կա յու թյան դեպ քում ար տադր ված 
սնն դամ թեր քի մակնշ մա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին 
սույն ու ղե ցույ ցը չի ան դրա դառ նում։

2 Հաստատված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կող-
մից 2011  թ. դեկտեմբերի 9–ի թիվ 881 որոշմամբ: 

3 Հաստատված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կող-
մից 2013  թ. հոկտեմբերի 9–ի թիվ 67 որոշմամբ:

4 Հայաստանի Հանրապետությունում Մաքսային միության տեխնի-
կա կան կանոնակարգերը գործողության մեջ դնելու կարգի մասին 
Ե րասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015  թ. ապրիլի 
14–ի թիվ 28 որոշում։
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2. ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

2.1.  Փա թե թա վոր ված սնն դամ թերք

Սնն դամ թեր քի մակն շու մը պար-
տա դիր պետք է լի նի հայե րեն և ռու-
սե րեն լե զու նե րով:
 Փա թե թա վոր ված սնն դամ թեր քի 
մակն շու մը պետք է պա րու նա կի 
հետ ևյալ տե ղե կատ վու թյու նը 5` 

• ար տադ րան քի ան վա նու մը,
•  բա ղադ րու թյու նը, 
• ար տադ րան քի քա նա կը, 
• ար տադր ման ամ սա թի վը,
•  պի տա նի ու թյան ժամ կե տը,
•  պահ ման պայ ման նե րը, 
• ար տադ րո ղի ան վա նու մը, ի րա-

վա բա նա կան և գոր ծու նե ու թյան 
հաս ցե նե րը,

• սնն դամ թեր քի օգ տա գործ ման 
վե րա բե րյալ ցու ցում նե րը և/ 
կամ սահ մա նա փա կում նե րը̀  
ե թե այդ պի սիք կան,

• սնն դային ար ժե քի ցու ցա նիշ նե րը,
• սնն դամ թեր քում գե նե տի կո րեն 

ձևա փոխ ված օր գա նիզմ նե րի 
օգ տա գործ մամբ ստաց ված 
բա ղադ րիչ նե րի առ կա յու թյան 
մա սին տվյալ նե րը, 

• ԵՏՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի 
շու կա յում ար տադ րան քի շր ջա-
նա ռու թյան մի աս նա կան նշա նը 
(մի աս նա կան նշա նը տրա մադ-
րում են ՀՀ « Հա վա տար մա-
գրման ազ գային մարմ նի» կող-
մից հա վա տար մագր ված ար-
տադ րան քի (ծա ռա յու թյուն նե րի) 
հա վաս տագր ման 
մար մին նե րը 6):

5 ТР ТС 022/2011 4.1 1–11 կետեր
6 Արտադրանքի (ծառայությունների) հավաստագրման մարմիններին 

ցանկը՝ http://www.armnab.am/

ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված սնն դամ թեր քի ան-
վտան գու թյան վե րա բե րյալ պար տա դիր պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խա նու թյան գնա հատ ման մա սին փաս-
տաթղ թե րը, ո րոնք տրա մադր վել կամ ըն դուն վել են նախ-
քան 2016  թ. հուն վա րի 2–ը, վա վե րա կան ե ն՝ մինչև դրանց 
գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ա վար տը, բայց ոչ ո ւշ, քան մինչև 
2018  թ. հուն վա րի 2–ը։ Այս պի սով, մինչև 2018  թ. հուն վա-
րի 2–ը թույ լատր վում է սնն դամ թեր քի ար տադ րու թյունն 
ու շր ջա նա ռու թյան մեջ դնե լը՝ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ-
ման ված պար տա դիր պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան՝ 
հա մա պա տաս խա նու թյան գնա հատ ման մա սին փաս-
տաթղ թե րի առ կա յու թյան դեպ քում։ Նշ ված ար տադ րան-
քը մակնշ վում է ՀՀ հա մա պա տաս խա նու թյան ազ գային 
նշա նով։ Այդ պի սի ար տադ րան քի մակն շու մը Ե ՏՄ ան դամ 
պե տու թյուն նե րի շու կա յում ար տադ րան քի շր ջա նա ռու-
թյան մի աս նա կան նշա նով չի թույ լատր վում։

 Սույն ու ղե ցույ ցը չի ան դրա դառ նում նաև ոչ Ե ՏՄ ան դամ 
ե րկր ներ ար տա հան ման նպա տա կով Հա յաս տա նում ար-
տադր ված սնն դամ թեր քի մակնշ ման պա հանջ նե րին։

1.5. Ո՞ր դեպ քե րում սնն դամ թեր քի մակն շում 
չի պա հանջ վում

Սնն դամ թեր քի մակնշ մա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը 
չեն տա րած վում հետ ևյալ սնն դամ թեր քի վրա՝

 հան րային սնն դի ո լոր տում ար տադր վող և տե ղում 
ի րաց վող, 

  ար տադր ված ֆի զի կա կան ան ձանց և գյու ղա ցի ա-
կան տն տե սու թյուն նե րի կող մից՝ սե փա կան սպառ-
ման, այլ ոչ թե ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան 
նպա տա կով:

Կաթ և կաթ նամ թերք
• Մակնշ ման մեջ պետք է նե-

րա ռել նաև լրա ցու ցիչ հե-
տևյալ տվյալ նե րը`

• Յու ղի զանգ վա ծային մասը 
տո կո սով (բա ցա ռու թյամբ 
յու ղա զերծ ված մթեր քից, 
պա նիր նե րից, պան րային 
ար տադ րան քից, հա լած 
պան րից, հա լած պան-
րային ար տադ րան քից)

• Յու ղի զանգ վա ծային մա սը 
չոր նյու թում տո կո սով (պա-
նիր նե րի, պան րային ար-
տադ րան քի, հա լած պան-
րի, հա լած պան րային ար-
տադ րան քի հա մար)

•  Կաթ նաթթ վային մթեր քի 
հա մար` կաթ նաթթ վային 
բակ տե րի ա նե րի, բի ֆիդո-
բակ տե րի ա նե րի և այլ պրո-
բի ո տիկ միկ րոօր գա նիզմ-
նե րի քա նա կը (ԳԱՄ 1 գրա-
մում)

•  Պա նիր նե րի հա մար` մա-
կար դի տե սա կը, կաթ մա-
կար դող ֆեր մեն տի ծագ-
ման բնույ թը, 

• Ն շում նոր մա տիվ փաս տա-
թղ թի մա սին, ո րի հա մա-
ձայն ար տադ րանքն ար -
տա դր վել է ։
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Ար տադ րան քի մակն շու մը կա րող է պա րու նա կել լրա ցու-
ցիչ տվյալ ներ 7, օ րի նակ՝

• սնն դամ թեր քի հա մար մտած ված ա նու նը, 
• ապ րան քային նշա նը,
•  նոր մա տիվ փաս տաթղ թի նշա գի րը 
• ապ րան քային նշա նի նկատ մամբ բա ցա ռիկ ի րա-

վունք ներ ու նե ցո ղի մա սին տվյալ նե րը,
•  ծագ ման վայ րի ան վա նու մը,
•  լի ցեն զի ա տրա մադ րո ղի ան վա նու մը և գտն վե լու 

վայ րը,
•  կա մա վոր հա վաս տագր ման հա մա կար գե րի նշան-

նե րը:

 Փա թե թա վոր ված սնն դամ թեր քի քա նա կը պետք է նշ ված 
լի նի ծա վա լային մի ա վո րով (մի լի լիտր, սան տի լիտր կամ 
լիտր), քա շով (գ րամ կամ կի լոգ րամ) կամ քա նա կով (հատ)։

 Չափ ման մի ա վո րի ը նտ րու թյու նը կախ ված է սնն դա-
մթեր քի տե սա կից՝

 
• ե թե սնն դային ար տադ րան քը հե ղուկ է, ա պա քա նա-

կը պետք է նշ ված լի նի ծա վա լով, 
• ե թե սնն դային ար տադ րան քը մա ծու ցիկ է, ա պա քա-

նա կը պետք է նշ ված լի նի կամ ծա վա լով կամ քա շով, 
• ե թե սնն դային ար տադ րան քը պինդ է կամ հան դի-

սա նում է պինդ և հե ղուկ նյու թե րի խառ նուրդ, ա պա 
քա նա կը պետք է նշ ված լի նի քա շով։

 Թույ լատր վում է մի ա ժա մա նա կյա օգ տա գոր ծում 2 չափ-
ման մի ա վոր նե րի, օ րի նակ՝ քաշ և քա նակ կամ քաշ և ծա վալ:

7 Որոնք չեն հակասում ՄՄ համապատասխան տեխնիկական կա նո նա-
կարգերին։

2.2. Փո խադր ման փա թե թա վոր մամբ 
սննդամթերք

Փո խադր ման փա թե թա վոր մամբ սնն դամ թեր քի մակ-
նշու մը պետք է պա րու նա կի հետ ևյալ տե ղե կատ վու թյու նը՝ 

• ար տադ րան քի ան վա նու մը, 
• ար տադ րան քի քա նա կը, 
• ար տադր ման ամ սա թի վը,
•  պի տա նի ու թյան ժամ կե տը,
•  պահ ման պայ ման նե րը,
• խմ բա քա նա կի նույ նա կա նաց ման հա մար տե ղե-

կատ վու թյուն (օ րի նակ՝ խմ բա քա նա կի հա մա րը), 
• ար տադ րո ղի ան վա նու մը, ի րա վա բա նա կան և գոր-

ծու նե ու թյան հաս ցեն, 
• ե թե ար տադ րան քի սպա ռո ղա կան փա թե թի մակ-

նշու մը դյու րին ըն թեռ նե լի է ա ռանց փո խադր ման 
փա թե թա վոր ման ամ բող ջա կա նու թյան խախտ ման, 
ա պա փո խադր ման փա թե թա վոր ման վրա ա ռան-
ձին մակն շում չի պա հանջ վում։

Կաթ և կաթ նամ թերք

Ար տադ րան քի խմ բային, բազ մա կի 
օգ տա գործ ման կամ փո խադր ման փա-
թե թա վոր ման դեպ քում նշ վում է հե-
տևյա լը՝ 

• ապ րան քային նշա նը,
• խմ բա քա նա կի հա մա րը,
• զ տա քա շը (բ րուտ տո քա շը ը ստ ար-

տադ րո ղի հայե ցո ղու թյան),
•  բա ղադ րու թյու նը,
•  նա խազ գու շաց նող նշան նե րը,
• ն շում նոր մա տիվ փաս տաթղ թի մա-

սին, ո րի հա մա ձայն ար տադ րանքն 
ար տադր վել է ։
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2.3. Սնն դամ թեր քի ան վա նու մը

 Մակնշ ման մեջ նշ ված ան վա նու մը պետք է ար տա ցո լի 
հա վաս տի հատ կա նիշ ներ տվյալ սնն դամ թեր քի վե րա բե րյալ 
և թույլ տա այն տար բե րա կել այլ սնն դամ թեր քից։ 

Ըստ առ կա յու թյան՝ ան վան ման մեջ կամ դրա մո տա կայ-
քում պետք է նե րառ վի սնն դամ թեր քի տար բե րա կիչ հատ կու-
թյուն նե րի և հա տուկ մշա կում նե րի (օ րի նակ՝ «խ տաց րած, 
ա պխ տած, մա րի նաց ված, ճա ռա գայթ ման մի ջո ցով վե րա-
մշակ ված, չո րաց րած» և այլն) մա սին տե ղե կատ վու թյուն, 
ե թե նմա նա տիպ տե ղե կատ վու թյան բա ցա կա յու թյու նը կա-
րող է սպա ռո ղին մո լո րու թյան մեջ գցել։ 

Ար տադ րան քի ան վան ման մեջ ար գել վում է նե րա ռել բա-
ղադ րիչ ներ, ե թե դրանք կամ դրանց վե րամ շակ ման ար-
տադ րանքն առ կա չեն սնն դամ թեր քի բա ղադ րու թյան մեջ։

 Հա մային հա վել ման գոր ծած ման դեպ քում, այն բա ղադ-
րի չը, ո րը փո խա րին վել է հա մային հա վել մամբ և չի մտ նում 
սնն դամ թեր քի բա ղադ րու թյան մեջ, կա րե լի է նշել սնն դա-
մթեր քի ան վան ման մեջ հետ ևյալ կերպ՝ « հա մով» և/ կամ 
« բույ րով»։

2.4. Սնն դամ թեր քի բա ղադ րու թյու նը 

Ընդ հա նուր նշում  ներ

Սնն դամ թեր քի բա ղադ րա մա սե րը նշ վում են ը ստ զանգ-
վա ծային մա սի նվազ ման կար գի։ 

Ե թե սնն դամ թեր քի բա ղադ րու թյան մեջ առ կա է մե կից 
ա վե լի բա ղադ րիչ նե րից բաղ կա ցած բա ղադ րա մաս, բա ղադ-
րիչ նե րը տր վում են ը ստ զուտ քա շի նվազ ման կար գի։ 

Ե թե սնն դամ թեր քի մեջ մե կից ա վե լի բա ղադ րիչ նե րից 
կազմ ված բա ղադ րա մա սե րից մե կի զանգ վա ծային մա սը 

կազ մում է 2 տո կոս կամ պա կաս, թույ լատր վում է չն շել բա-
ղադ րա մա սի մեջ մտ նող տվյալ բա ղադ րիչ նե րը, բա ցի հե-
տևյա լից՝

• սնն դային հա վե լում ներ,
•  հա մային հա վե լում ներ,
•  կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թեր և դե ղա բույ սեր,
•  բա ղադ րիչ ներ, ո րոնք ստաց վել են ԳՁՕ օգ տա գործ-

մամբ,
•  բա ղադ րիչ ներ, ո րոնց օգ տա գոր ծու մը կա րող է ա ռա-

ջաց նել ա լեր գիկ ռե ակ ցի ա ներ կամ ո րոնք հա կա-
ցուց ված են ո րո շա կի հի վան դու թյուն նե րի հա մար։

 Հա տուկ նշում  ներ

Սնն դային հա վե լում նե րի առ կա յու թյան դեպ քում պետք է 
նշ վի դրանց ֆունկ ցի ո նալ (տեխ նո լո գի ա կան) նշա նա կու թյու-
նը (օ րի նակ̀  թթ վայ նու թյան կար գա վո րիչ, կա յու նա ցու ցիչ, 
է մուլ գա տոր) և սնն դային հա վել ման ան վա նու մը, ո րը կա րող 
է փո խա րին վել Մի ջազ գային թվային հա մա կար գի (INS) 8 
կամ Եվ րո պա կան թվային հա մա կար գի (E) սնն դային հա վել-
ման ին դեք սով։

•  Բա ղադ րու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը 
կա րող է չնշ վել հետ ևյալ դեպ քե րում`

• մ շա կում չան ցած թարմ մր գեր (այդ թվում՝ հա տա-
պտուղ ներ) և բան ջա րե ղեն,

• սնն դամ թերք, ո րը կազմ ված է մեկ բա ղադ րի չից, 
պայ մա նով, որ սնն դամ թեր քի ան վան մամբ հնա րա-
վոր է սահ մա նել այդ բա ղադ րի չի առ կա յու թյու նը։

•  Ջու րը կա րող է չնշ վել բա ղադ րու թյան մեջ, ե թե՝ 
• օգ տա գործ ված է կոն ցենտ րաց ված, խտաց րած կամ 

չոր սնն դամ թեր քի վե րա կանգն ման հա մար,
•  հե ղուկ բա ղադ րա մա սի մաս է կազ մում (ար գա նակ, 

ա ղա ջուր, թթ վա ջուր, օ շա րակ և այլն), ո րը նշ ված է 
բա ղադ րու թյան մեջ։

8 http://www.fao.org/fao–who–codexalimentarius/standards/gsfa/en/
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 Բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնք սնն դամ թեր քի ար տադ րու թյան 
ըն թաց քում վե րա կանգն վել են կոն ցենտ րաց ված, խտաց րած 
կամ չոր վի ճա կից, թույ լատր վում է նշել վե րա կանգ նու մից հե-
տո ը ստ ի րենց զանգ վա ծային մա սի։ 

Այն պա րա գա յում, ե րբ հա մա պա տաս խան խառ նուր դի 
մեջ նե րառ ված մր գե րը (այդ թվում՝ հա տապ տուղ նե րը), բան-
ջա րե ղե նը, ըն կույ զը, հա ցա հա տի կը, սուն կը, հա մե մունք նե րը 
զանգ վա ծային մա սով է ա պես չեն տար բեր վում, սնն դամ թեր-
քի բա ղադ րու թյան մեջ կա րող են տր վել ցան կա ցած հեր թա-
կա նու թյամբ, հետ ևյալ նշու մով՝ « փո փոխ վող հա րա բե րակ-
ցու թյամբ»: 

Այն պա րա գա յում, ե րբ սնն դամ թեր քի բա ղադ րու թյան 
մեջ մտ նում է քաղց րա ցու ցիչ ներ–շա քա րաս պիրտ ներ, մակ-
նշու մը պետք է նե րա ռի հետ ևյա լը՝ « Պա րու նա կում է քաղց րա-
ցու ցիչ ներ: Չա փից ա վե լի օգ տա գոր ծու մը կա րող է ու նե նալ 
լու ծո ղա կան ազ դե ցու թյուն»:

Ն շում ներ ա լեր գիկ ռե ակ ցի ա նե րի և ո րո շա կի հի վան-
դու թյուն նե րի դեպ քում հա կա ցու ցում նե րի վե րա բե րյալ

Սնն դամ թեր քի բա ղադ րա մա սե րը (այդ թվում՝ սնն դային 
և հա մային հա վե լում ներ), կեն սա բա նա կան ակ տիվ հա վե-
լում նե րը, ո րոնց օգ տա գոր ծու մը կա րող է ա ռա ջաց նել ա լեր-
գիկ ռե ակ ցի ա ներ, կամ ո րոնք հա կա ցուց ված են ո րո շա կի 
հի վան դու թյուն նե րի հա մար, ա պա սնն դամ թեր քի բա ղադ-
րու թյան մեջ դրանք նշ վում են ան կախ քա նա կից:

 Վե րոն շյալ ա մե նա տա րած ված բա ղադ րա մա սե րից ե ն՝ 
ո րոնց օգ տա գոր ծու մը կա րող է ա ռա ջաց նել ա լեր գիկ ռե ակ-
ցի ա ներ, կամ ո րոնք հա կա ցուց ված են ո րո շա կի հի վան դու-
թյուն նե րի հա մար.

•  գետ նա նուշ և դրա վե րամ շակ ված ար տադ րանք, 
• աս պար տամ և աս պար տամ–ա ցե սուլ ֆա մի աղ,
•  մա նա նեխ և դրա վե րամ շակ ված ար տադ րանք,

• ծծմ բի եր կօք սիդ և սուլ ֆիտ ներ, ե թե դրանց ը նդ հա-
նուր բա ղադ րու թյու նը մեկ կի լոգ րա մի մեջ 10 մի լի-
գրա մից ա վե լի է (կամ մեկ լիտ րի մեջ 10 մի լի լիտ րից 
ա վե լի է),

• գ լյու տեն պա րու նա կող հա ցա հա տիկ և դրա վե րա-
մշակ ված ար տադ րանք,

•  քուն ջութ և դրա վե րամ շակ ված ար տադ րանք,
•  լյու պին և դրա վե րամ շակ ված ար տադ րանք,
•  խե ցե մոր թեր և դրա վե րամ շակ ված ար տադ րանք,
•  կաթ և դրա վե րամ շակ ված ար տադ րանք (նե րա ռյալ 

կաթ նա շա քար), 
• ըն կույզ և դրա վե րամ շակ ված ար տադ րանք,
•  խեց գետ նա կեր պեր և դրա վե րամ շակ ված ար տադ րանք
•  ձուկ և դրա վե րամ շակ ված ար տադ րանք (բա ցի 

ձկան դոն դո ղից),
•  նե խուր և դրա վե րամ շակ ված ար տադ րանք
•  սո յա և դրա վե րամ շակ ված ար տադ րանք,
•  ձու և դրա վե րամ շակ ված ար տադ րանք:

 Բա ղադ րիչ նե րի ա լեր գիկ հատ կու թյուն նե րի մա սին տե-
ղե կատ վու թյուն չի պա հանջ վում նշել սնն դամ թեր քի մակ-
նշման մեջ, բա ցա ռու թյամբ աս պար տա մի և աս պար տամ–
ա ցե սուլ ֆա մի ա ղի մա սին, վեր ջի նիս օգ տա գործ ման դեպ-
քում բա ղադ րու թյու նից հե տո պետք է գր վի « Պա րու նա կում է 
ֆե նի լա լա նի նի աղ բյուր»: 

Այն սնն դամ թեր քը, ո րը պա րու նա կում է ներ կա նյու թեր 
(ա զո ռու բին E122, դե ղին քի նո լի նային E104, դե ղին “ մայ րա-
մուտ” FCF E110, կար միր հրա պու րիչ AC E129, պոն սո 4R E124 
և տարտ րա զին E102), պետք է ու նե նա զգու շաց նող գրա ռում 
« Պա րու նա կում է ներ կա նյութ (ներ կա նյու թեր), ո րոնք կա րող 
են ու նե նալ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ե րե խա նե րի ակ տի-
վու թյան և ու շադ րու թյան վրա»:

 Կեն սա բա նա կան ակ տիվ հա վե լում նե րի հա մար պար-
տա դիր նշ վում է « Չի հան դի սա նում դե ղա մի ջոց»: 
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2.5. Ար տադր ման ամ սա թի վը և պի տա նի ու-
թյան ժամ կե տը

Սնն դամ թեր քի ար տադր ման ամ սա թի վը մակնշ ման 
ժա մա նակ ցույց տա լու ը նդ հա նուր պա հանջ նե րը:

Սնն դամ թեր քի ար տադր ման ամ սա թի վը մակնշ ման ժա-
մա նակ ցույց տա լը կախ ված է վեր ջի նիս օգ տա գործ ման, 
պի տա նի ու թյան ժամ կե տից̀

Պի տա նի ու թյան 
ժամ կե տը

Մակնշ ման ժա մա նակ 
ան հրա ժեշտ է նշել

մինչև 72 ժամ «Ար տադր ման ամ սա թիվ» բա ռե րը՝ 
նշե լով ժա մը, ամ սա թի վը և ա մի սը

72 ժա մից մինչև 3 
ա միս

«Ար տադր ման ամ սա թիվ» բա ռե րը՝ 
նշե լով ամ սա թի վը, ա մի սը և տա րին

3 ա միս և ա վե լի
«Ար տադր ման ամ սա թիվ» բա ռե րը՝ 
նշե լով ա մի սը և տա րին կամ ամ-
սա թի վը, ա մի սը և տա րին

Սնն դամ թեր քի պի տա նի ու թյան ժամ կե տը մակ-
նշման ժա մա նակ ցույց տա լու ը նդ հա նուր պա հանջ նե րը

Սնն դամ թեր քի պի տա նի ու թյան ժամ կե տը մակնշ ման 
ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է կա տա րել հետ ևյալ կեր պով՝

Պի տա նի ու թյան 
ժամ կե տը

Մակնշ ման ժա մա նակ 
ան հրա ժեշտ է նշել

մինչև 72 ժամ « Պի տա նի է մինչև» բա ռե րը՝ նշե լով 
ժա մը, ամ սա թի վը և ա մի սը

72 ժա մից մինչև 3 
ա միս

« Պի տա նի է մինչև» բա ռե րը՝ նշե լով 
ամ սա թի վը, ա մի սը և տա րին

3 ա միս և ա վե լի
« Պի տա նի է մինչև» բա ռե րը՝ նշե լով 
ա մի սը և տա րին կամ ամ սա թի վը, 
ա մի սը և տա րին

«Ար տադ րու թյան ամ սա թի վը» և « Պի տա նի ու թյան ժամ-
կե տը» բա ռե րը կա րող են փո խա րին վել ցան կա ցած նույ ն-
իմաստ բա ռե րով:
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2.6. Մակնշ ման ժա մա նակ սնն դամ թերք 
ար տադ րո ղի, նրա կող մից լի ա զոր ված ան-
ձի, ներ մու ծո ղի ա նու նը և գտն վե լու վայ րը 
ցույց տա լու ը նդ հա նուր պա հանջ ներ

Սնն դամ թերք ար տադ րո ղի գտն վե լու վայ րը կազ մա կեր-
պու թյան կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ պե տա կան գրանց-
ման վայրն է: Ա նհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել պաշ տո նա պես 
գրանց ված ան վա նումն ու գրանց ման վայ րը̀  հաս ցեն, ի նչ-
պես նաև եր կի րը: Ե թե ար տադ րու թյան հաս ցեն չի հա մընկ-
նում գտն վե լու վայ րի հետ, ա պա պետք է նշել նաև ար տադ-
րու թյան հաս ցեն: Մաք սային մի ու թյան ան դամ չհան դի սա-
ցող ե րկր նե րից ներ մուծ ված ապ րանք նե րի մակնշ ման ժա-
մա նակ նշ վում է ներ մու ծո ղի ան վա նումն ու գրանց ման վայ-
րը: Տվյալ ար տադ րանք ար տադ րող նե րի ան վա նումն ու 
գրանց ման վայ րը թույլ է տր վում գրել նաև լա տի նա կան տա-
ռե րով և ա րա բա կան թվե րով, կամ էլ այն ե րկ րի պաշ տո նա-
կան լեզ վով, որ տեղ գրանց ված է ար տադ րո ղը, սա կայն 
տվյալ ե րկ րի ա նու նը պետք է նշել նաև ռու սե րեն:

2.7. Սնն դամ թեր քի սնն դային ար ժե քը 
նշելու ը նդ հա նուր պա հանջ ներ

1. Սնն դամ թեր քի սնն դային ար ժե քը, ո րը նշ վում է 
մակնշ ման մեջ, նե րա ռում է հետ ևյալ ցու ցա նիշ նե րը̀  

• է ներ գե տիկ ար ժե քը (կա լո րի ա կա նու թյու նը)
• ս պի տա կուց նե րի, ճար պե րի, ած խաջ րե րի քա նա կը
•  վի տա մին նե րի և հան քային նյու թե րի քա նա կը

2.  Հա մային հա վե լում նե րի, մաս տա կի, սուր ճի, բնա-
կան հան քային ջրի, շշալց ված խմե լու ջրի, սնն դային 
հա վե լում նե րի, սնն դային հում քի տես քով` սն կի, 
ձկնե րի, բան ջա րե ղե նի (նե րա ռյալ կար տո ֆիլ), մր գե-
րի (նե րա ռյալ հա տապ տուղ ներ), կե րակ րի ա ղի, հա-
մե մունք նե րի, քա ցա խի, թեյի սնն դային ար ժե քը կա-
րող է չնշ վել, ե թե այլ բան սահ ման ված չէ Մաք սային 
մի ու թյան այդ տե սակ նե րի սնն դամ թեր քի տեխ նի կա-
կան կա նո նա կար գե րով: Այլ սնն դամ թեր քի սնն դային 
ար ժե քը կա րող է չնշ վել, ե թե Մաք սային մի ու թյան 
ա ռան ձին տե սակ նե րի սնն դամ թեր քի տեխ նի կա կան 
կա նո նա կար գե րով չի նա խա տես վում:

Օրինակ՝ 

փաթեթավորված ծիրանաչիր

Սննդային արժեքը 100գ՝ 
սպիտակուցներ 5գ,

ճարպեր 0գ, 
ածխաջրեր 58գ, 

էներգետիկ արժեքը՝ 
252 կկալ (1055 կՋ):

Բաղադրությունը̀  չորացրած ծիրան, 
հակաօքսիդիչ (ծծմբի երկօքսիդ):
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3. Սնն դամ թեր քի սնն դային ար ժե քը պետք է բեր ված 
լի նի 100 գրամ կամ 100 մի լի լիտր և/ կամ մեկ չա փա-
բաժ նի հա մար (սնն դամ թեր քի պի տա կա վոր ման 
մեջ նշ վող ո րո շա կի թվով`որ պես մեկ չա փա բա ժին՝ 
այդ պի սի քա նա կի պար տա դիր նշ ման դեպ քում):

4. Սնն դամ թեր քի է ներ գե տիկ ար ժե քը (կա լո րի ա կա նու-
թյու նը) պետք է նշ վի ար տա հայտ ված ջոուլ նե րով և 
կա լո րի ա նե րով կամ այդ մե ծու թյուն նե րի պա տի-
կային կամ մաս նա բաժ նային մի ա վոր նե րով:

5. Սնն դային նյու թե րի քա նա կը̀  այդ թվում սպի տա-
կուց նե րը, ճար պե րը, ած խաջ րե րը, սնն դային ար-
տադ րան քում պետք է նշ ված լի նեն գրա մով կամ 
նշված մե ծու թյուն նե րի պա տի կային կամ մաս նա-
բաժ նային մի ա վոր նե րով:

6. Սնն դային ար տադ րան քում վի տա մին նե րի և հան-
քային նյու թե րի քա նա կը պետք է նշել մի ջազ գային 
հա մա կար գի մի ա վոր նե րով (մգ կամ մկգ) կամ այլ 
չափ ման մի ա վոր նե րով, ո րոնք թույ լատր վում են 
Մաք սային մի ու թյան ան դամ ե րկր նե րում՝ Մաք սային 
մի ու թյան օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն չա փում նե րի 
մի աս նա կա նու թյան ա պա հով ման հա մար:

7. Սնն դամ թեր քի սպի տա կուց նե րի, ճար պե րի, ած-
խաջ րե րի քա նա կը և է ներ գե տիկ ար ժե քը (կա լո րիա-
կա նու թյուն) պետք է նշ վի սպի տա կուց նե րի, ճար-
պե րի, ած խաջ րե րի և է ներ գե տիկ ար ժե քի (կա լո-
րիա կա նու թյան) հա րա բե րակ ցու թյամբ, ե թե այդ-
պի սի քա նա կու թյու նը 100 գրա մի կամ 100 մի լի-
լիտ րի մեջ կամ մեկ չա փա բաժ նի հա մար (պա րե-
նային ար տադ րան քի մակնշ ման մեջ նշ վող ո րո շա-
կի թվով` որ պես մեկ չա փա բա ժին՝ այդ պի սի քա նա-
կի պար տա դիր նշ ման դեպ քում) կազ մում է 2 կամ 
ա վե լի տո կոս̀  ար տա ցո լե լով չա փա հաս մար դու մի-
ջին օ րա կան պա հան ջը սպի տա կուց նե րի, ճար պե-
րի, ած խաջ րե րի և է ներ գի այի նկատ մամբ: Այլ դեպ-

քե րում սնն դամ թեր քում սպի տա կուց նե րի, ճար պե-
րի, ած խաջ րե րի քա նա կը և է ներ գե տիկ ար ժե քը 
(կա լո րի ա կա նու թյան) կա րող է նշ վել ար տադ րո ղի 
հայե ցո ղու թյամբ:

8. Սնն դամ թեր քի վի տա մին նե րի և հան քային նյու թե րի 
քա նա կը պետք է նշ վի այն դեպ քում, ե թե սնն դա-
մթեր քում վի տա մին ներ և հան քային նյու թեր ա վե-
լաց վել են ար տադր ման ժա մա նակ: Այլ դեպ քե րում 
պա րե նային ար տադ րան քում վի տա մին նե րի և հան-
քային նյու թե րի քա նա կը կա րող է նշ վել վի տա մին նե-
րի և հան քային նյու թե րի հետ հա րա բե րակ ցու թյամբ, 
ո րոնց հա մար այդ քա նա կը 100 գրա մում կամ 100 
մի լիգ րա մում կամ պա րե նային ար տադ րան քի մեկ 
չա փա բաժ նի հա մար կազ մում է 5 և ա վե լի տո կոս̀  
ար տա ցո լե լով չա փա հաս մար դու վի տա մին նե րի և 
հան քային նյու թե րի մի ջին օ րա կան պա հան ջը:

 
9. Այն սնն դային ար տադ րան քի սնն դային ար ժե քի 

ցու ցա նիշ նե րը, ո րի պատ րաս տու մը պետք է ի րա-
կա նաց վի սպա ռո ղի կող մից, նշ վում է մակնշ ման 
մեջ ա ռանց հաշ վի առ նե լու դրանց հե տա գա պատ-
րաս տու մը:

10. Սնն դամ թեր քի սնն դային ար ժե քի ցու ցա նիշ նե րը 
ո րոշ վում են ար տադ րո ղի կող մից հե տա զոտ ման 
կամ հաշ վարկ ման ճա նա պար հով:

11. Սնն դային ար տադ րան քի է ներ գե տիկ ար ժե քի և նրա 
մեջ պա րու նակ վող սպի տա կուց նե րի, ճար պե րի, ած-
խաջ րե րի վե րա բե րյալ նշում նե րի դեպ քում կա րող են 
կի րառ վել սնն դային ար ժե քի ցու ցա նիշ նե րի հաշ-
վարկ ման կլո րաց ման կա նոն նե րը̀  Մաք սային մի ու-
թյան տեխ նի կա կան կա նո նա կար գի 3–րդ հա վել վա ծի 
հա մա ձայն, ե թե Մաք սային մի ու թյան ո րոշ տե սակ նե-
րի սնն դային ար տադ րան քի վե րա բե րյալ տեխ նի կա-
կան կա նո նա կար գով այլ բան սահ ման ված չէ:
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12. Սնն դային ար տադ րան քի սնն դային ար ժեք նե րի 
մակնշ ման մեջ կա րող է լրաց վել հետ ևյալ խոս քե-
րով` « Մի ջի նաց ված տվյալ ներ»: Սնն դային ար տադ-
րան քի է ներ գե տիկ ար ժե քը (կա լո րի ա կա նու թյու նը) 
ո րո շե լիս պետք է օգ տա գործ վեն հիմ նա կան սննդա-
նյու թե րի վե րա հաշ վարկ ման գոր ծա կից նե րը՝ փո-
խար կե լով դրանք է ներ գե տիկ ար ժե քի՝ հա մա ձայն 
Մաք սային մի ու թյան տեխ նի կա կան կա նո նա կար գի 
4–րդ հա վել վա ծի:

13. Սնն դային ար տադ րան քում ած խաջ րե րի պա րու նա-
կու թյու նը ո րո շե լիս հաշ վի է ա ռն վում քա նա կը, ո րը 
պա րու նակ վում է սնն դային ար տադ րան քում (բա-
ցա ռու թյամբ սնն դային ման րա թե լե րի), և մար դու օր-
գա նիզ մի նյու թա փո խա նա կու թյան ներգ րավ վա ծու-
թյու նը, ի նչ պես նաև քաղց րա ցու ցիչ ներ–շա քա րա-
սպիրտ  նե րի քա նա կը:

14.  վի տա մի նի և  պրո վի տա մի նի քա նա կը հաշ վար-
կե լիս օգ տա գործ վում է վե րա հաշ վարկ ման գոր ծակ-
ցով՝ այն հաշ վար կով, որ մեկ միկ րոգ րամ ռե տի նո լը 
կամ դրան հա մար ժե քը հա մա պա տաս խա նում է վեց 
մկգ բե տա–կա րո տի նին:

15. Սնն դային ար տադ րան քի սնն դային ար ժե քի վե րա-
բե րյալ լրա ցու ցիչ պա հանջ նե րը, ո րոնք չեն հա կա-
սում Մաք սային մի ու թյան տեխ նի կա կան կա նո նա-
կար գե րին, կա րող են տե ղադր վել Մաք սային մի ու-
թյան տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րում սնն դա-
մթեր քի ա ռան ձին տե սակ նե րի հա մար:

2.8. Սնն դամ թեր քի տար բե րա կիչ հատ կա-
նիշ նե րին ո ւղղ ված մակնշ ման ը նդ հա նուր 
պա հանջ ներ 

1. Սնն դամ թեր քի տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րի մա սին տե-
ղե կատ վու թյու նը մակնշ վում է կա մա վոր հի մունք նե րով:

2. Սնն դամ թեր քի տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րի մա սին 
տե ղե կատ վու թյու նը, այդ թվում սնն դամ թեր քում այն պի-
սի բա ղադ րիչ նե րի բա ցա կա յու թյու նը, ո րոնք ստաց վել են 
ԳՁՕ կամ ա ռանց ԳՁՕ–ի օգ տա գործ ման, պետք է հաս-
տատ վեն ա պա ցույց նե րով այն ան ձի կող մից, ով նշել է 
այդ հայ տա րա րու թյու նը մակնշ ման մեջ:

3. Սնն դամ թեր քի տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րի մա սին 
տե ղե կատ վու թու նը պետք է հա մա պա տաս խա նի Մաք-
սային մի ու թյան տեխ նի կա կան կա նո նա կար գի Հա վել-
ված 5–ո ւմ նշ ված պա հանջ նե րին:

4. Սնն դամ թեր քի սնն դային ար ժե քի հետ կապ ված տար-
բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րի մա սին ին ֆոր մա ցի ան պետք 
է ու ղեկց վի մակնշ ման մեջ տվյալ սնն դային նյու թե րի 
քա նա կի մա սին նշու մով՝ սահ մա նե լով սնն դամ թեր քի 
սննդային ար ժե քը: 

Տարբերակիչ նշանների օրինակներ.

 Առանց կոնսերվանտների
 Առանց շաքարի
 Առանց համային հավելումների և 

ներկանյութերի
 Չի պարունակում ԳՁՕ 

(գենետիկորեն ձևափոխված 
օրգանիզմներ)

 Վիտամինների և հանքային նյութերի 
բարձր պարունակություն

 Խոլեստերինի ցածր 
պարունակություն
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 2.9. Մակնշ ման պա հանջ ներ սնն դամ թեր-
քում գե նո մո դի ֆի կաց ված օր գա նիզմ նե րի 
կի րա ռե լի ու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցած 
բա ղադ րիչ նե րի առ կա յու թյան մա սին 

1. Սնն դամ թեր քի հա մար, ո րն ստաց վել է գե նո մո դի ֆի-
կաց ված օր գա նիզմ նե րի կի րա ռե լի ու թյան ար դյուն-
քում, այդ թվում, ե թե վեր ջինս չի պա րու նա կում դե-
զօք սի ռի բո նուկ լե ի նաթ թու (ԴՆԹ) և սպի տա կուց, 
պետք է նշ ված լի նի ին ֆոր մա ցի ա « գե նե տի կո րեն մո-
դի ֆի կաց ված ար տադ րանք» կամ «ար տադ րանք, 
ո րը ստաց վել է գե նե տի կո րեն մո դի ֆի կաց ված օր գա-
նիզմ նե րից»:

2. Սնն դամ թեր քում 0,9% և պա կաս գե նե տի կո րեն ձևա-
փոխ ված օր գա նիզմ նե րի կի րառ մամբ ստաց ված 
բա ղադ րիչ նե րի պա րու նա կու թյու նը հա մար վում է 
պա տա հա կան կամ տեխ նի կա պես ան վե րա նա լի 
խառ նուկ և գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված օր գա նիզմ-
նե րի բա ղադ րիչ նե րի նշ ված քա նակ պա րու նա կող 
սնն դամ թեր քը չի դաս վում գե նե տի կո րեն ձևա փոխ-
ված օր գա նիզմ նե րի կի րառ մամբ ստաց ված բա ղադ-
րիչ ներ պա րու նա կող սնն դամ թեր քի դա սին:

 

2.10. Օր գա նա կան ծագ ման սնն դամ թերք

Է կոսնն դամ թեր քը են թադ րում է քի մի ա կան պաշտ պա-
նա կան մի ջոց նե րի, թու նա քի մի կատ նե րի և սին թե տիկ պա-
րար տա նյու թե րի զրո յա կան կի րա ռե լի ու թյուն, ի նչ պես նաև 
բա ցառ վում է ի ո նաց նող ճա ռա գայ թու մը, գե նե տի կո րեն վե-
րա փոխ ված տար րե րի կի րա ռե լի ու թյու նը։

 
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հիմ նա կան սկզբունք-

ներն ե ն՝

1)  բույ սե րի տե սակ նե րի և սոր տե րի ը նտ րա սեր ման, 
տոհ մային ա նաս նա բու ծու թյան բա րե լավ ման, ի նչ պես նաև 
մարդ կանց գոր ծու նե ու թյամբ պայ մա նա վոր ված ռիս կե րի 
նվա զեց ման ար դյուն քում կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ-
պան ման հա մար նպաս տա վոր մի ջա վայ րի ձևա վո րու մը,

2) բ նա կան ճա նա պար հով (ցան քաշր ջա նա ռու թյան 
կի րա ռում, օր գա նա կան պա րար տա ցում, հո ղա տար ման դեմ 
պայ քա րում ան տա ռա շեր տե րի ստեղ ծում և այլն) հո ղի ֆի զի-
կա կան, քի մի ա կան և կեն սա բա նա կան կազ մի բա րե լա վու-
մը, բեր րի ու թյան պահ պա նու մը,

3)  գյու ղատն տե սա կան մթեր քի վե րամ շակ ման այն պի-
սի ե ղա նակ նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի ը նտ րու թյու նը, ո րոնք 
կա պա հո վեն դրանց կեն սա բա նա կան ար ժե քի ա ռա վե լա-
գույն պահ պա նու մը,

4) շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ ման բա ցա ռու մը̀  սին-
թեզ ված քի մի ա կան նյու թե րի օգ տա գործ ման դա դա րե ցու-
մը, գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում է կո լո-
գի ա պես բա րեն պաստ տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը,
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5)  բու սա բու ծու թյան և ա նաս նա պա հու թյան ո լորտ նե րի 
ներ դաշ նա կե ցու մը,

6)  հոր մոն նե րի, հոր մո նալ պատ րաս տուկ նե րի, ի նչ պես 
նաև կեն դա նի վե րա փոխ ված օր գա նիզմ նե րի, գե նային ին-
ժե նե րի այի ու ժա մա նա կա կից այլ կեն սա տեխ նո լո գի ա նե րի և 
ի ո նային ճա ռա գայթ ման մե թոդ նե րի կի րառ ման բա ցա ռու մը:

 

Է կոսնն դամ թեր քը մակնշ ման մեջ «օր գա նա կան» կամ 
մակնշ ման ա ռու մով հա մար ժեք «է կո լո գի ա կան», «է կո լո գիա-
 պես մա քուր», « բի ո լո գի ա կան» տեր մին նե րը կամ դրանց 
«էկո», « բի ո» կամ կր ճատ այլ ձևե րը կի րա ռե լու հա մար պետք 
է պար տա դիր հա վաս տագ րում, ին չը վս տա հե լի ու թյան ցու-
ցա նիշ է, որ մթերքն ար տադր վել է օր գա նա կան գյու ղա-
տնտե սու թյան ստան դար տի պա հանջ նե րին լի ո վին հա մա-
պա տաս խան։ 

Է կոսնն դամ թեր քը վա ճա ռե լը, ար տա հա նե լը, ներ մու-
ծե լը և վե րոն շյալ մակն շում նե րը կի րա ռելն ար գել վում է, 
ե րբ.

• օր գա նա կան մակն շում պա րու նա կող սնն դամ թեր քը 
հա վաս տագր ված չէ,

•  ներ կա յաց ված ու ղեկ ցող օր գա նա կան հա վաս տա-
գի րը կեղծ ված է,

•  հա վաս տագ րում ներ կա յաց ված տվյալ նե րը չեն հա-
մա պա տաս խա նում սնն դամ թեր քի պի տա կում կամ 
մակնշ ման մեջ նե րառ ված տե ղե կատ վու թյա նը,

•  ներ մուծ ված օր գա նա կան գյու ղատն տե սա կան սննդա-
մ թեր քը « Բու սա սա նի տա րի այի մա սին» կամ «Ա նաս-
նա բու ժու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րենք նե րի հա մա ձայն են թարկ վել է կա րան-
տին այն պի սի մի ջո ցա ռում նե րի, ո րոնք հա մատե-
ղե լի չեն օր գա նա կան գյու ղատն տե սա կան սննդա-
մթեր քին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի հետ:

 Հա վաս տագ րումն սկս վում է այն պա հից, ե րբ ֆեր մե րը 
դի մում է հա վաս տագր ման մար մին, տա լիս է օր գա նա կան 
ար տադ րու թյան նկա րագ րու թյու նը՝ ը ստ հա վաս տագ րող 
մարմ նի կող մից տրա մադր վող ձևա չա փե րի։ Հայ տի հաս-
տա տու մից հե տո քն նու թյան են ա ռն վում ներ կա յաց ված 
փաս տաթղ թե րը և դրա կան եզ րա կա ցու թյան դեպ քում կա-
տար վում է ա ռա ջին ստու գայ ցը, ո րի դրա կան գնա հատ ման 
ար դյուն քի դեպ քում կնք վում է պայ մա նա գիր՝ հայ տա ռո ւի և 
հա վաս տա գիր տրա մադ րող մարմ նի միջև։ Նախ քան օր գա-
նա կան հա վաս տա գիր տա լը հայ տա ռո ւին տրա մադր վում է 
օր գա նա կան ար տադ րու թյան ան ցու մային փու լի հա վաս-
տա գիր։ Հա վաս տագ րող մար մինն ի րա վա սու է կա տա րել 
հետ ևյալ ստու գայ ցե րը՝ ան ցու մային փու լի, տա րե կան և ոչ 
պլա նային ստու գայ ցեր։ 

ՀՀ–ո ւմ հա վաս տա գիր տրա մադ րող մար մի նը 
«Է կոգ լոբ» ՍՊԸ–ն է (http://www.ecoglobe.am/)։




