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Перелік абревіатур  

ГАТТ Генеральна угода з тарифів і торгівлі  
(General Agreement on Tariffs and Trade)

EMIT Група із заходів охорони навколишнього природного середовища 
та міжнародної торгівлі  
(GATT Group on Environmental Measures and International Trade)

ЄАВТ Європейська асоціація вільної торгівлі

МЕА Багатосторонні угоди у сфері навколишнього природного середовища  
(Multilateral Environmental Agreement)

ООН Організація Об’єднаних Націй

ПМВ  Процеси й методи виробництва

СОТ Світова організація торгівлі

СТЕ Комітет СОТ із торгівлі та навколишнього середовища  
(Committee on Trade and Environment)

СФЗ Санітарні та фітосанітарні заходи

ТБТ Технічні бар’єри в торгівлі

ТРІПС Угода Про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності  
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)

ЮНЕП  Програма ООН із навколишнього середовища  
(United Nations Environment Programme)
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історичний контекст дебатів щодо Зв’яЗку торгівлі 
та охорони навколишнього середовища

Активне обговорення зв’язку торгівлі та охорони навколишнього середовища 
розпочалось у 70-х роках минулого сторіччя. У 1972 році ООН провела в Сток-
гольмі конференцію з питань навколишнього середовища, під час якої було 
представлено результати дослідження «Контроль за викидами підприємств та 
міжнародна торгівля», підготовленого Секретаріатом Генеральної угоди з та-
рифів і торгівлі (ГАТТ).1 Основним питанням дослідження був «зелений про-
текціонізм», а саме можливість впровадження заходів екологічної політики, що 
можуть створити перешкоди для торгівлі. 

Під час обговорення результатів дослідження країни-члени ГАТТ запропону-
вали продовжити дослідження впливу екологічної політики на торгівлю. З цією 
метою було створено відкриту для всіх членів ГАТТ Групу із заходів охорони 
навколишнього природного середовища та міжнародної торгівлі (відома як 
EMIT). 

Мандат ЕМІТ передбачав вивчення можливих наслідків впливу політики за-
хисту навколишнього середовища на діяльність ГАТТ. У рамках мандату ЕМІТ 
розглядала питання прозорості положень національної екологічної політики 
в розрізі впливу на торгівлю, впливу екологічних заходів (зокрема, екомарку-
вання) на міжнародну торгівлю, зв’язку між правилами ГАТТ та положеннями 
багатосторонніх угод у сфері навколишнього природного середовища (МЕА), 
наприклад, Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезен-
ням небезпечних відходів та їх видаленням тощо.

Участь ЕМІТ у дискусії щодо питань взаємозв’язку торгівлі та охорони навко-
лишнього середовища зумовила подальші зрушення в цьому напрямку. Уперше 
групу було скликано на вимогу членів ГАТТ та на прохання Європейської асоці-
ації вільної торгівлі (ЄАВТ)2 лише у 1991 році під час підготовки до Конференції 
ООН із питань навколишнього середовища й розвитку (UNCED), яка  також 
відома як Саміт Землі в Ріо-де-Жанейро. Саме ця конференція  привернула 
1 GATT. Industrial pollution control and International Trade. L/3538 (9 June 1971), GATT studies on 

international trade No.1)
2  ЄАВТ тоді включала Австрію, Фінляндію, Ісландію, Норвегію, Швецію, Ліхтенштейн 

і Швейцарію.
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увагу до ролі міжнародної торгівлі в боротьбі з бідністю та деградацією на-
вколишнього середовища. У затвердженому на конференції порядку денному 
на XXI століття (Agenda 21) було зроблено наголос на підтримці сталого розвит-
ку в міжнародній торгівлі. 

Сама підготовка до Саміту Землі стала стимулом для країн, що розвивають-
ся, обговорити питання взаємозв’язку торгівлі та довкілля в рамках ЕМІТ. Цій 
дискусії передували кілька важливих тенденцій, що спостерігались протягом 
1971-1991 років. Протягом цих років зросли обсяги міжнародної торгівлі, що 
збільшило взаємозв’язок торгівлі та охорони навколишнього середовища. Та-
кож відбулось кілька важливих подій, які підтвердили дедалі більше розуміння 
важливості цього зв’язку:

•	 Протягом 1973-1979 років відбувся раунд торговельних переговорів у То-
кіо, учасники якого серед іншого обговорювали можливість виникнення 
перешкод для торгівлі внаслідок запровадження екологічних заходів у 
формі технічних регламентів та стандартів. За результатами раунду було 
прийнято багатосторонню Угоду про технічні бар’єри в торгівлі, відому 
як «Кодекс стандартів».

•	 У 1982 році країни, що розвиваються, висловили занепокоєння, що роз-
винені країни експортують продукцію, продаж якої на внутрішньому 
ринку заборонений із міркувань екологічної безпеки або захисту здоров’я 
та безпеки. Обмеженість інформації щодо цієї продукції не дозволяла 
приймати обґрунтовані рішення стосовно експорту. У зв’язку з цим на 
міністерській зустрічі ГАТТ 1982 року країни-члени вирішили досліди-
ти заходи, необхідні для контролю експорту продукції, забороненої на 
внутрішньому ринку з міркувань нанесення шкоди життю чи здоров’ю 
людей, тварин, рослин та довкіллю. Це призвело до створення в 1989 році 
робочої групи з питань експорту забороненої на внутрішньому ринку 
продукції та інших небезпечних речовин.3  

•	 У 1987 році Міжнародна комісія ООН із навколишнього середовища й 
розвитку оприлюднила доповідь «Наше спільне майбутнє», відому також 
як Брундтландська доповідь,4 якою було запроваджено термін «сталий 

3 Англ. Working Group on the Export of Domestically Prohibited Goods and Other Hazardous 
Substances

4 Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. Annex 
to A/42/427, Development and International Co-operation: Environment, August 1987.  
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm 
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розвиток».5 У доповіді бідність названо однією з головних причин по-
гіршення навколишнього середовища та висловлено припущення, що 
прискорення економічного зростання, яке частково пов’язано із збіль-
шенням обсягів міжнародної торгівлі, може сприяти подоланню фактору, 
відомого як «забруднення бідністю». 

•	 У 1991 році виникла торговельна суперечка між Мексикою та США, яка 
висвітлила зв’язок між політикою охорони навколишнього середовища 
та торгівлею на практичному рівні. Питання стосувалось заборони США 
імпорту тунця з Мексики, який виловлювався в спосіб, відомий як «га-
манцевий невід» («purse seine»), що призводило до загибелі дельфінів. 
Мексика звернулась до ГАТТ, навівши докази, що ця заборона не відпо-
відає правилам міжнародної торгівлі. Експертна група підтримала Мек-
сику, але доповідь експертної групи не була затверджена через критику 
екологічних груп через те, що торговельні правила створили перешкоди 
для захисту довкілля.6 

Хоча до цього деякі країни не дуже уважно ставились до екологічних проблем, 
які обговорювались у рамках ГАТТ, після Конференції ООН із питань навко-
лишнього середовища й розвитку (1991 р.) вони погодились, що потрібно впо-
рядкувати відповідні дискусії. Концепція «сталого розвитку» чітко встановила 
зв’язок між захистом навколишнього середовища та розвитком у широкому 
розумінні. Ці зрушення призвели до більш конкретних результатів у рамках 
СОТ. Так, у квітні 1994 року було підписано Маракешська угода про заснування 
Світової організації торгівлі (СОТ), у преамбулі якої робиться наголос на важ-
ливості сталого розвитку. Зокрема, було зазначено, що торгівля та економічна 
діяльність повинні проводитись із урахуванням покращення стандартів життя, 
оптимального використання світових ресурсів відповідно до цілей сталого роз-
витку (захисту та збереження навколишнього середовища).

Також у Маракеші міністри підписали Рішення про торгівлю та охорону на-
вколишнього природного середовища,7 відповідно до якого було створено Ко-
мітет СОТ із питань торгівлі та навколишнього середовища. У Рішенні також 

5 Сталий розвиток (англ. Sustainable development) – концепція щодо необхідності встановлення 
балансу між задоволенням сучасних потреб людства й захистом інтересів майбутніх поко-
лінь, включаючи їхню потребу в безпечному й здоровому довкіллі.

6  Деталі цієї справи див: WTO, Environment: Disputes 4, Mexico etc versus US: ‘tuna-dolphin’, 
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis04_e.htm

7  The ministerial Decision on Trade and Environment, adopted in Marrakesh on 15 April 1994,  
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/issu5_e.htm
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зазначено про важливість уникнення суперечок між зміцненням та захистом 
відкритої, недискримінаційної і справедливої багатосторонньої торговельної 
системи, з одного боку, і діями з охорони навколишнього середовища та спри-
яння сталому розвитку з іншого.

робота комітету сот З торгівлі  
та навколишнього середовища 

Комітет СОТ із торгівлі та навколишнього середовища (СТЕ) є відкритим для 
всіх країн-членів СОТ та деяких міжнародних організацій, які є спостерігачами. 
Комітет визначає взаємозв’язок між торговельними та екологічними заходами 
задля підтримки сталого розвитку, а також вносить рекомендації щодо необхід-
ності змін до положень багатосторонніх торговельних угод. 

Комітет СОТ із питань торгівлі та навколишнього середовища почав працювати 
відповідно до робочої програми, яка складалась із 10 питань. Після міністер-
ської конференції у м. Доха в листопаді 2001 року окремі з цих питань було 
включено до переговорів Дохійського раунду.

Три питання є темами особливої уваги Комітету СОТ із питань торгівлі та на-
вколишнього середовища, які він має розглядати окремо від переговорів. Ці 
питання стосуються: 

(1) екологічних вимог і доступу до ринків: запобігання «зеленому протекціоніз-
му» і «безпрограшним» ситуаціям;

(2) положень Угоди «Про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності» 
(Угоди ТРІПС), що стосуються питань довкілля;

(3) вимог до маркування для екологічних цілей.

Робоча програма Комітету СОТ із питань торгівлі та навколишнього середовища

Питання 1 та 5: Правила торгівлі, екологічні угоди та суперечки (взаємозв’язок між пра-
вилами багатосторонньої торговельної системи та торговельними заходами, що містяться в 
багатосторонніх угодах у сфері навколишнього природного середовища (МЕА), а також між 
їхніми механізмами врегулювання суперечок). Ці питання включено до переговорів Дохій-
ського раунду.

Питання 2: Захист навколишнього середовища й торговельна система (взаємозв’язок між 
екологічною політикою та екологічними заходами, що мають суттєвий вплив на торгівлю, та 
положеннями багатосторонньої торговельної системи).   
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Найбільша кількість регулярних зустрічей Комітету (7 сесій) відбулась у пер-
ший рік роботи Комітету – у 1995 році Надалі, до 2006 року, відбувалось по три 
зустрічі на рік (чотири в 2003 році), а з 2006 року кількість регулярних сесій 
Комітету скоротилась до 1-2 на рік. 

основні теми дискусій у сот щодо торгівлі 
та навколишнього середовища 

Можна виділити чотири теми дискусій щодо торгівлі й охорони навколишнього 
середовища, що відбуваються в СОТ:

•	 сталий розвиток; 

•	 доступ до ринків та вимоги до охорони навколишнього середовища; 

•	 маркування продукції; 

•	 огляди екологічної політики країн-членів СОТ.

Питання 3: Податки та інші екологічні вимоги (взаємозв’язок між положеннями багатосто-
ронньої торговельної системи та: (а) зборами й податками на екологічні цілі, та (б) екологічни-
ми вимогами для продукції, наприклад, стандартами й технічними регламентами, вимогами 
до пакування, маркування та переробки відходів). Це питання є темою особливої уваги СТЕ.

Питання 4: Прозорість екологічних заходів у сфері торгівлі (положення багатосторонньої тор-
говельної системи, які мають справу з прозорістю торговельних заходів, що застосовуються 
для екологічних цілей). Аби Секретаріат СОТ мав змогу щорічно збирати, упорядковувати і 
оновлювати всі екологічні заходи, щодо яких уряди надсилають нотифікації до СОТ або які 
відзначено в оглядах торговельної політики, у 1998 році було створено Екологічну базу даних. 

Питання 6: Навколишнє середовище й лібералізація торгівлі (вплив екологічних заходів на 
доступ до ринків, особливо для країн, що розвиваються, і найменш розвинутих країн; а також 
екологічні переваги усунення торговельних обмежень і спотворень). Це питання є темою осо-
бливої уваги СТЕ.

Питання 7: Товари, заборонені на внутрішньому ринку (питання експорту товарів, які забо-
ронені на внутрішньому ринку (domestically prohibited goods (DPGs)), зокрема, небезпечні 
відходи).

Питання 8: Інтелектуальна власність (відповідні положення Угоди «Про торговельні аспек-
ти прав інтелектуальної власності» (Угоди ТРІПС)). Це питання є темою особливої уваги СТЕ. 

Питання 9: Послуги (робоча програма, передбачена в Рішенні про торгівлю послугами та охо-
рону навколишнього природного середовища). Це питання включене до переговорів Дохій-
ського раунду.

Питання 10: СОТ та інші організації (внесок різних органів СОТ щодо відповідних заходів із 
зв’язків із міжурядовими та неурядовими організаціями).
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Сталий розвиток. На Самміті Землі в Ріо-де-Жанейро в 1992 році було визна-
чено, що діяльність у рамках багатосторонньої торговельної системи має відпо-
відати принципам концепції сталого розвитку. Маракеська угода про заснуван-
ня СОТ 1995 року містить посилання на цілі сталого розвитку та необхідність 
захисту і збереження навколишнього середовища. У Дохійській Декларації 2001 
року зроблено особливий наголос на цих питаннях. 

Комітет із торгівлі та навколишнього середовища та Комітет із торгівлі 
та розвитку виступають платформами для обговорення питань розвитку 
та  навколишнього середовища для досягнення мети сталого розвитку. У резуль-
таті сталий розвиток став постійним пунктом порядку денного СТЕ. 

У жовтні 2005 року відбувся Симпозіум СОТ із питань торгівлі та сталого роз-
витку, на якому було розглянуто такі питання: концепція сталого розвитку та 
її актуальність для робочої програми переговорів Дохійського раунду, внесок 
торгівлі до досягнення цілей сталого розвитку та діяльності з нарощування по-
тенціалу для сприяння сталому розвитку. Окремі панельні дискусії було зосе-
реджено на галузевих питаннях, а також питаннях, які становлять особливий 
інтерес для країн, що розвиваються, як-то: питаннях взаємозв’язків між Кон-
венцією про біологічне різноманіття і Угодою ТРІПС,  місці прав інтелектуаль-
ної власності в сприянні передачі технологій.   

У 2006 році Секретаріат СОТ оприлюднив огляд, де представив досягнення пе-
реговорів щодо охорони навколишнього середовища в різних Комітетах: з сіль-
ського господарства, доступу до ринків несільськогосподарських товарів, пра-
вил СОТ, послуг та торгівлі та навколишнього середовища.8  

Доступ до ринків та вимоги до охорони навколишнього середовища. Відпо-
відно до пункту 6 робочої програми СТЕ, закріпленої Рішенням про торгівлю 
та охорону навколишнього природного середовища 1994 року, а також відпо-
відно до положень Дохійської декларації Комітет із торгівлі й навколишнього 
середовища приділяє окрему увагу цьому питанню. Визначено, що вимоги до 
охорони навколишнього середовища можна використовувати як виправдання 
для протекціоністських заходів. Водночас екологічні стандарти, які застосову-
ють окремі країни, можуть бути недоцільними та спричинити необґрунтовані 
соціально-економічні витрати для інших країн, особливо тих, що розвивають-
ся, створюючи перешкоди для їхнього експорту. Тому необхідно створювати 
8 WTO. Committee on Trade and Environment (2006). Environmental Aspects оf the Negotiations. 

WT/CTE/W/243,  
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/T/WT/CTE/W243.doc 
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умови, за яких експортери зможуть та будуть дотримуватись екологічних стан-
дартів. Зокрема, Угоди СОТ про застосування санітарних і фітосанітарних за-
ходів (СФЗ) та технічних бар’єрів у торгівлі (ТБТ) створюють такі можливості.

Країни-члени СОТ прагнуть знайти баланс між забезпеченням доступу на рин-
ки та захистом навколишнього середовища. Для цього вони домовились дослі-
дити, як потрібно розробляти екологічні заходи у відповідності до правил СОТ 
та намірів країни-імпортера із урахуванням можливостей країн, що розвива-
ються. Країни-члени визнали, що необхідно залучати країни, які розвиваються, 
до процесу розробки міжнародних стандартів та екологічних заходів. Також 
деякі країни зауважили, що роботу в напрямку спрощення доступу до ринків 
потрібно проводити відповідно до принципів сталого розвитку.

Обговорення в Комітеті щодо доступу до ринків та вимог до охорони навко-
лишнього середовища включають такі питання: прозорість, нотифікації, раннє 
попередження, консультації, оцінки впливу, технічна допомога та нарощування 
потенціалу для сприяння імплементації екологічних вимог, координація на рів-
ні країн-експортерів.

Наприклад, на зустрічі СТЕ в травні 2007 року учасники обговорили питання 
органічного сільського господарства. Декілька країн, що розвиваються (Уганда, 
Кенія, Індія, Китай та Єгипет), висловили стурбованість із приводу труднощів, 
з якими фермери стикаються у зв’язку з поширенням на ринку різних урядових 
постанов і приватних добровільних стандартів, відсутністю міжнародних стан-
дартів, високою вартістю різних перевірок, сертифікації та акредитації. Вони 
підкреслили важливість надання групових сертифікатів для малого бізнесу, а 
також розробки багатосторонніх рішень щодо гармонізації, еквівалентності й 
взаємного визнання.9

Маркування продукції. Схеми екологічного маркування є складними, особли-
во для країн, що розвиваються, та для малих підприємств і можуть обмежити 
експортні можливості. Існують різні погляди на те, як проінформувати спо-
живачів про захист навколишнього середовища через маркування продукції, 
не завдавши шкоди вразливим учасникам ринку. 

Для СТЕ дослідження зв’язку між положеннями угод СОТ та вимогами уря-
дів до маркування продукції (а також встановлення стандартів та технічних 

9 WTO. Environmental requirements and market access: preventing ‘green protectionism’, http://www.
wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_req_e.htm
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 регулювань, вимог до упаковки та переробки відходів) є темою особливої уваги 
відповідно до Дохійської декларації. 

Останніми роками збільшилося використання екомаркування. Особливо 
складною для дотримання вразливими учасниками ринку схемою екомарку-
вання є та, яка заснована на аналізі життєвого циклу та контролює повний цикл 
виробництва продукту і його вплив на навколишнє середовище. Такі схеми є 
економічно ефективними та можуть справді захищати споживачів, якщо їх ви-
користовують на добровільних ринкових засадах відповідно до принципу про-
зорості та до їх розробки залучають різних учасників ринку. Але при цьому, 
ці схеми не повинні створювати умови для дискримінації та зайві торговельні 
бар’єри.

Особливо актуальним питанням в екомаркуванні є дебати щодо використання 
критеріїв, пов’язаних із процесами й методами виробництва (ПМВ).10 Відповід-
но до правил СОТ, країни мають право дискримінувати продукцію за ПМВ, які 
пов’язані з продуктом (наприклад, яблука, у яких є або немає залишків пести-
цидів). Однак не дозволено дискримінувати подібні продукти на основі ПМВ. 
Наприклад, цільове призначення газети, яка була вироблена з 100% натураль-
ної матеріалу, або з на 50% переробленого, залишається однаковим. Виробни-
цтво паперу для кожної з цих газет було пов’язане з різним набором впливів 
на навколишнє середовище. Тому встановлення стандартів для паперу, з якого 
виробляються газети, може сприяти поліпшенню екологічної ситуації. Але це 
може бути дискримінацією для торговельних партнерів, особливо з країн, що 
розвиваються, де екологічні стандарти не є такими високими, як у розвинутих 
країнах.

Іншим прикладом може бути неекономне використання водних ресурсів при 
виробництві певної продукції. Але для країн, які багаті водними ресурсами, 
прилаштування своїх виробничих процесів під можливості країн із обмеже-
ними водними ресурсами (які можуть встановити подібні вимоги) є зайвим. 
Іншим питанням дискусій є різні соціальні стандарти та пріоритети країн, що 
розвиваються, та тих, які є розвинутими. Також дискусії стосуються завище-
них вимог розвинутих країн до країн, що розвиваються, використовувати ме-
тоди виробництва, які завдають менше шкоди навколишньому середовищу, але 
є дорожчими, що стримує розвиток економік цих країн. Інколи забруднюючі 
фактори є локальними, і в такому випадку вони не впливають на міжнарод-
ну торгівлю. Тому на цей час гармонізація або взаємне визнання стандартів є 
10  Англійський відповідник: processes and production methods, PPM.
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найкращою альтернативою для вирішення цього питання. На переговори щодо 
певних стандартів витрачається багато років.11

Огляди екологічної політики країн-членів СОТ. Це питання обговорюється 
в СТЕ з 1996 року, але інтенсивно з 2001 року. Основною метою оглядів еко-
логічної політики є поєднання обговорення питань торговельної екологічної 
політики, висвітлення заходів, які мали позитивний чи негативний вплив на 
навколишнє середовище, та сприяння застосуванню заходів, що позитивно 
впливають на довкілля. 

Робота СТЕ ведеться відповідно до Питання 2 робочої програми СТЕ 1996 року, 
яке називається «захист навколишнього середовища та торговельна система», 
та параграфу 6 Дохійської декларації 2001 року, який заохочує країн-членів на 
добровільних засадах робити огляди екологічної політики. Також параграф 33 
заохочує країн-членів ділитися своїм досвідом із тими країнами, які мають на-
мір зробити огляд екологічної політики на національному рівні. 

Члени СОТ погоджуються з тим, що заходи з торгівлі та навколишнього середо-
вища повинні бути пов’язані між собою. Корисним також є обмін інформацією 
щодо методології та досвіду втілення на практиці рекомендацій національних 
оглядів екологічної політики. Надання технічної підтримки в цій галузі є необ-
хідним. 

Водночас, члени СОТ визнають, що держави мають різні підходи та стикаються 
з різними труднощами під час проведення екологічних оглядів, а методи їх про-
ведення все ще перебувають на стадії вдосконалення. Деякі члени зауважують, 
що неможливо розробити універсальний метод та що різні методи підходять 
до різних ситуацій. Особливо країни, що розвиваються, зауважують, що не по-
винно бути тиску та обов’язковості в проведенні оглядів, що огляди не повинні 
використовувати універсальні план та методи. Натомість огляди повинні відпо-
відати вимогам, можливостям, ресурсам, рівню розвитку, досвіду та внутріш-
ній ситуації, що склалися в країні-члені.

Одним із поглядів країн, що розвиваються, є такий, що огляди мають висвітли-
ти труднощі, з якими вони стикаються на шляху до сталого розвитку, та допо-
могти всім країнам отримувати екологічні, економічні та соціальні вигоди від 
такого розвитку. 

11  Environment and Trade: A Handbook (2005), http://www.iisd.org/trade/handbook/5_1.htm 



14

ЄС із 1999 року регулярно проводить оцінки впливу сталого розвитку на тор-
говельні переговори (Sustainability Impact Assessments, SIAs), протягом яких неза-
лежні консультанти вивчають імовірні наслідки лібералізації торгівлі для до-
ходів, зайнятості, капітальних інвестицій, бідності, охорони здоров’я, освіти, 
гендерної нерівності, якості повітря, води і землі, біологічного різноманіття та 
інших запасів природних ресурсів.12

У 1999 році в Канаді набула чинності методологія оцінок навколишнього серед-
овища, в основу якої покладений процес, що вимагає координації зусиль урядо-
вих структур та зовнішніх консультантів. Початком цього процесу стала оцінка 
екологічних наслідків Дохійського раунду переговорів, методологію якої потім 
почали застосовувати для оцінок двосторонніх та регіональних переговорів. 
Однією з цілей проведення таких оцінок є включення проблем навколишнього 
середовища до порядку денного переговорів для з’ясування того, як економічні 
та екологічні наслідки можуть вплинути на сутність економічної діяльності або 
асортимент та види продукції, технології, або регуляторні й політичні дії.

Досвід США в підготовці оглядів екологічної політики бере свій початок 
у 1992 році, коли в рамках Північноамериканської угоди про вільну торгів-
лю  було підготовлено доповідь із питань навколишнього середовища. Потім 
у 1999 році США почали оцінювати порядок денний Дохійсього раунду пере-
говорів, а згодом робити такі оцінки стосовно двосторонніх та регіональних 
переговорів. Мета цих оглядів у виявленні потенційних екологічних наслідків 
торговельних угод (як позитивних, так і негативних) з метою їх детальнішого 
обговорення протягом переговорного процесу та під час запровадження за-
ходів екологічної політики. Методологія огляду зазвичай складається з трьох 
компонентів: визначення обсягу екологічного огляду; оцінка економічних і ре-
гуляторних впливів торговельної угоди та оцінка інших впливів на навколишнє 
середовище. Міжурядові та громадські структури зобов’язані брати участь у 
процесі огляду.13

Важливим для оглядів екологічної політики є внесок організацій-спостеріга-
чів СТЕ. Наприклад, Програма ООН із навколишнього середовища (ЮНЕП) 
проінформувала СТЕ про методологію, яку вона використовує для екологічних 

12 European Commision. Sustainability Impact Assessments,  
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/sustainability-impact-assessments/index_en.htm

13 WTO. Sharing experience on environmental reviews, 
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/reviews_exper_e.htm#canada 
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 оцінок лібералізації торгівлі, а також про локальні проекти, які ЮНЕП засну-
вала в різних країнах для оцінки екологічного впливу торговельної політики.

Щодо оприлюднення оглядів екологічної політики Секретаріатом СОТ, то в 
2000 та 2002 роках були представлені дві аналітичні роботи щодо екологічних 
оцінок лібералізації торгівлі на національному рівні14 та екологічних наслідків 
лібералізації торгівлі послугами.15 У травні 2007 року Секретаріат СОТ опри-
люднив аналітичну роботу з переліком оглядів екологічної політики країн-чле-
нів, які вже було підготовлено або які  були в процесі підготовки. У жовтні 2008 
року Секретаріат СОТ оновив цей перелік.16 

З того часу країни-члени продовжують інформувати Комітет із торгівлі та на-
вколишнього середовища про результати своїх оглядів екологічної політики та 
інших подібних заходів, які проводять на національному рівні. Такі заходи мо-
жуть включати семінари й конференції для обміну досвідом.17

Переговори дохійського раунду у сфері торгівлі 
та навколишнього середовища

Переговори щодо теми зв’язку торгівлі та навколишнього середовища є части-
ною Порядку денного переговорів Дохійського раунду. Переговори спрямовані  
на збільшення підтримки торговельної та екологічної політики й ведуться за 
трьома напрямками:

•	 Взаємозв’язок між правилами СОТ та багатосторонніми угодами у сфері 
навколишнього природного середовища (МЕА);

•	 Співпраця між секретаріатами СОТ та МЕА;

•	 Скасування тарифних і нетарифних бар’єрів для екологічних товарів 
та послуг.

14 WTO. Committee on Trade and Environment (2000). Environmental (sustainability) assessments of 
trade liberalization agreements at the national level. WT/CTE/W/171  
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/T/WT/CTE/W171.doc 

15 WTO. Committee on Trade and Environment (2002). Discussion paper on the environmental effects 
of services trade liberalization. WT/CTE/W/218  
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/T/WT/CTE/W218.doc 

16 WTO. Committee on Trade and Environment (2008). List of environmental reviews. 
WT/CTE/W/245/Add.1  
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/CTE/W245A1.doc 

17 WTO. Environmental reviews, http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/reviews_e.htm 
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Питання субсидування рибної промисловості є також частиною переговорів 
Дохійського раунду щодо торгівлі та навколишнього середовища. Це питання є 
частиною переговорів щодо правил СОТ.18

Взаємозв’язок між правилами СОТ та багатосторонніми угодами у сфері 
навко лишнього природного середовища. На сьогодні діє більше 250 багатосто-
ронніх угод у сфері навколишнього природного середовища. Близько двадцяти 
з них містять положення, які можуть впливати на торгівлю. Питання, що обго-
ворюють у цьому напрямку, включають відповідність заходів, які застосовують 
відповідно до МЕА, до правил СОТ. Наприклад, багатостороння угода може до-
зволяти сторонам угоди торгувати певною продукцією, але заборонити торгівлю 
тією ж самою продукцією з країнами, які не підписали цю угоду. З одного боку, 
такий випадок може порушувати принцип недискримінації (режиму найбільшо-
го сприяння), який вимагає, щоб країни однаково ставились до подібної імпор-
тованої та вітчизняної продукції. З іншого боку, правила СОТ дозволяють чле-
нам відступати від своїх зобов’язань у деяких випадках, наприклад, якщо захід 
спрямований на збереження природних ресурсів, при виконанні певних умов.19 
Дотепер офіційно не було вирішено жодної суперечки в СОТ із питань МЕА. 

На міністерській конференції СОТ у 2001 році в рамках теми взаємозв’язку 
між правилами СОТ та МЕА члени домовились обговорювати питання 
 «специфічних зобов’язань» щодо торговельних правил. Більше того, члени 
домовились обмежитись обговоренням питань, що стосуються застосування 
правил СОТ саме до тих країн, що є членами СОТ і сторонами МЕА. Ці обго-
ворення відбуваються на спеціальних сесіях СТЕ. Під час переговорів країни 
також обмінюються досвідом щодо втілення на практиці торговельних заходів 
у рамках МЕА в їхніх країнах.

Співпраця між секретаріатами СОТ та МЕА. Важливість співпраці Секрета-
ріатів МЕА та Комітетів СОТ було зафіксовано в плані дій Всесвітнього саміту 
зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 рік). Співпраця та обмін інформацією 
між секретаріатами СОТ та МЕА включає інформаційні сесії, які проводять-
ся СТЕ у співпраці з секретаріатами МЕА; обмін документами; співпрацю між 
18 На Дохійській конференції міністрів країни-члени СОТ домовились про заснування окремої 

області переговорів під назвою «Правила СОТ». Ці переговори стосуються таких тем: Угоди 
щодо імплементації Статті VI ГАТТ 1994 року (більш відомої як Антидемпінгова угода); Угоди 
про субсидії і компенсаційні заходи (та в цьому контексті субсидування рибної промисловос-
ті СОТ) та положень СОТ, які застосовуються до регіональних торговельних угод.  
http://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/rulesneg_e.htm 

19 WTO. The Doha mandate on multilateral environmental agreements (MEAs),  
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_neg_mea_e.htm 
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СОТ та ЮНЕП, та МЕА в наданні технічної допомоги країнам, що розвивають-
ся, у сферах торгівлі та навколишнього середовища, а також організацію додат-
кових заходів секретаріатом СОТ.20

Частиною переговорів також є питання визначення критеріїв для надання ста-
тусу спостерігачів секретаріатам МЕА. Декілька секретаріатів МЕА та міжна-
родних організацій уже мають такий статус та низка інших з них запрошуються 
на спеціальні сесії СТЕ, як «разові» спостерігачі («ad hoc» observers).21

Знищення тарифних і нетарифних бар’єрів для екологічних товарів та по-
слуг. Метою обговорень у рамках цього напрямку є створення одночасно 
 виграшних ситуацій для торгівлі, навколишнього середовища та розвитку 
(«win win» situations).

По-перше, переговори можуть сприяти торгівлі за рахунок скорочення або ска-
сування тарифних і нетарифних бар’єрів. Покупці на внутрішньому ринку, у 
тому числі, бізнес та уряд на всіх рівнях зможуть придбати екологічні технології 
з меншими витратами. Крім того, лібералізація торгівлі екологічними товарами 
буде заохочувати використання екологічно чистих технологій, які, у свою чергу, 
стануть стимулом для інновацій і передачі технологій.

По-друге, переговори можуть принести користь навколишньому середовищу за 
рахунок покращення можливостей країн отримувати високоякісні екологічні 
товари. Це безпосередньо може покращити якість життя громадян у всіх краї-
нах, запроваджуючи чистіше довкілля, поліпшений доступ до безпечної води, 
санітарії та екологічно чистої енергії. Крім того, використання екологічних 
 товарів може зменшити шкідливі побічні ефекти різних видів діяльності й під-
вищити енергоефективність.

По-третє, лібералізація торгівлі екологічними товарами й послугами може бути 
корисною для розвитку через надання допомоги країнам, що розвиваються, в 
отриманні інструментарію, необхідного для вирішення ключових екологічних 
питань, з якими вони стикаються в процесі розробки та імплементації своїх 
стратегій розвитку.

20 WTO. Committee on Trade and Environment Special Session (2007). Existing forms of cooperation 
and information exchange between UNEP/MEAs and the WTO.  
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/tn/te/S2R2.doc 

21 WTO. International intergovernmental organizations granted observer status to WTO bodies,  
http://www.wto.org/english/thewto_e/igo_obs_e.htm 
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Торгівля екологічними послугами тісно пов’язана з торгівлею товарами, оскіль-
ки надання цих послуг часто спирається на використання відповідних товарів.22

інші важливі теми у сфері торгівлі 
та навколишнього середовища

Торгівля та зміна клімату. Сьогодні зміна клімату є найбільшою проблемою в 
темі сталого розвитку. Заходи щодо вирішення проблеми зміни клімату повинні 
бути повністю сумісні з амбіціями міжнародного співтовариства щодо еконо-
мічного зростання та розвитку.

Проблема зміни клімату, по суті, не є частиною поточної робочої програми 
СОТ. Тим не менше, СОТ є важливою платформою для вирішення цієї пробле-
ми, оскільки заходи, які стосуються зміни клімату, перетинаються з міжнарод-
ною торгівлею в декілька різних способів.

По-перше, відкрита торгівля може сприяти зусиллям, спрямованим на адап-
тацію до зміни клімату, наприклад, шляхом сприяння ефективному розподілу 
ресурсів у світі (включаючи природні ресурси), підвищенню стандартів життя 
(і, отже, попиту на вищу якість навколишнього середовища) і збільшенню до-
ступу до екологічних товарів і послуг.

По-друге, СОТ є важливою платформою, тому що національні заходи з адапта-
ції до зміни клімату можуть впливати на міжнародну торгівлю (оскільки вони 
можуть змінити конкурентні умови) і можуть бути пов’язані з правилами СОТ. 
Тому набір правил СОТ може мати відношення до вивчення заходів у сфері 
зміни клімату. Крім того, правила СОТ, в цілому, забезпечують основу для пе-
редбачуваності, прозорості й справедливості цих заходів.23

Низку питань, пов’язаних із зміною клімату, обговорюють на зустрічах СТЕ: 
екологічні вигоди від усунення торговельних обмежень в енергетичному секторі 
та лісовому господарстві, а також вплив маркування щодо енергоефективності 
на доступ до ринків тощо. Комітет із питань ТБТ є важливим форумом для об-
говорення технічних регулювань, які ухвалюються урядами для пом’якшення 
наслідків зміни клімату.

22 WTO. Eliminating trade barriers on environmental goods and services,  
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_neg_serv_e.htm

23 WTO. The multilateral trading system and climate change: introduction,  
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/climate_intro_e.htm
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Деякі результати переговорів у сферах сільського господарства та досту-
пу до ринків несільськогосподарських товарів можуть бути корисними для 
пом’якшення наслідків та адаптації до зміни клімату. Серед них скасування 
тарифних і нетарифних бар’єрів, скорочення підтримки в сільському господар-
стві в розвинених країнах, поліпшення торговельних можливостей для країн, 
що розвиваються (це може стимулювати зростання доходів у них, частина з 
яких буде використана, наприклад, для інвестування в системи зрошення та 
розвиток біопаливної галузі тощо). 

Також проблеми зміни клімату розглядають під час обговорень лібераліза-
ції торгівлі екологічними товарами та послугами, а також переговорів щодо 
взаємозв’язку між правилами СОТ та багатосторонніми угодами у сфері на-
вколишнього природного середовища.24

Низку правил СОТ можна розглядати як важливі заходи з пом’якшення впливу 
зміни клімату. Серед них принцип недискримінації, правила щодо субсидій, 
технічних регулювань та стандартів, санітарних та фітосанітарних заходів, пра-
вила щодо торгівлі послугами та ТРІПС, а також зобов’язання, які забороняють 
членам стягувати вищі тарифи, ніж передбачено в рамках їхніх угод із СОТ.25

Торгівля та зелена економіка. У 2011 році Секретаріат СОТ оприлюднив брошу-
ру «Використання торгівлі для сталого розвитку та зеленої економіки».26 Брошу-
ра вивчає внесок торгівлі до сталого розвитку, заходи зеленої економіки, а  також 
вплив правил СОТ і механізмів контролю за тим, щоб протекціонізм не прихо-
вувався за такими заходами. Також у ній ідеться про зусилля СОТ із  допомоги 
країнам, що розвиваються, у збільшенні вигоди від  участі в  міжнародній тор-
гівлі. У заключній частині брошури розглянуто можливий внесок успішного 
 завершення переговорів Дохійського раунду до сталого  розвитку.

24 WTO. Activities of the WTO and the challenge of climate change,  
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/climate_challenge_e.htm 

25 WTO. Climate change and the potential relevance of WTO rules,  
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/climate_measures_e.htm

26 WTO (2011). Harnessing trade for sustainable development and a green economy.  
http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/brochure_rio_20_e.pdf 
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