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вСТуП

У рамках діяльності Світової організації торгівлі1 (СОТ), зокрема, відповідно 
до Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів2 (Угода СФС) 
та Угоди про технічні бар’єри в торгівлі3 (Угода ТБТ) кожен член СОТ бере 
на себе певні зобов’язання стосовно забезпечення прозорості в міжнародній 
торгівлі.

Прозорість — це відкритість процедур прийняття рішень, мета якої — підви-
щення відповідальності за рішення. Прозорість є одним із фундаментальних 
принципів СОТ. Його застосування допомагає досягти більшого ступеня пе-
редбачуваності в міжнародній торгівлі завдяки створенню умов для доступу 
до інформації про торговельну політику, правила та регламенти для країн-чле-
нів СОТ. Практична реалізація цього принципу полягає в обміні інформацією 
про всі зміни в нормативно-правових актах, що суттєво впливають на міжна-
родну торгівлю.

Незважаючи на відсутність конкретного мірила суттєвості впливу на міжна-
родну торгівлю, існують певні вимоги, що випливають із рекомендацій4 СОТ 
для проведення відповідної оцінки. При оцінці беруть до уваги потенційне 
зростання торгівлі, труднощі для виробників та зміни в торгівлі іншими пов’я-
заними товарами.

Система нотифікацій є інструментом ведення діалогу між усіма членами СОТ. 
Вона допомагає запобігти створенню перешкод у міжнародній торгівлі, які мо-
жуть завдати шкоди торговельним партнерам. Як наслідок, ця система веде до 
глобальної гармонізації правил торгівлі. 

СиСТеМа ноТифІкацІй СоТ ІЗ ПиТань ТбТ Та СфЗ

Відповідно до Угод СОТ із ТБТ та з питань СФЗ в організації діють Комітет із 
санітарних та фітосанітарних заходів (Комітет СФЗ) та Комітет із технічних 
бар’єрів у торгівлі (Комітет ТБТ). Одним із головних завдань цих комітетів є 
підтримка комунікації між країнами-членами у сфері технічних стандартів та 
санітарних і фітосанітарних заходів відповідно.

1 Посилання: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/final_e.htm
2 Посилання: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15-sps.pdf
3 Посилання: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
4 Наприклад, G/ТБТ/1/ред. 10
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З метою підвищення ефективності обміну інформацією на національному рів-
ні передбачено створення інформаційних пунктів (ІП) та органів нотифікацій 
(ОН). 

Основними функціями Інформаційного пункту є підготовка відповідей на всі 
резонні запитання та надання відповідних документів, що стосуються регу-
лювання, процедур контролю та перевірки в країні. Орган нотифікацій фак-
тично відповідає за виконання зобов’язань щодо нотифікацій, які полягають 
в інформуванні інших членів СОТ про заплановані зміни в законодавстві, що 
стосуються ТБТ чи СФЗ, із наданням копій запропонованих змін, отримання 
коментарів, обговорення їх у разі потреби тощо. 

В угодах СОТ не існує жорстких вимог щодо інституційної структури орга-
нів, які забезпечують реалізацію принципу прозорості. Так, на національному 
рівні може бути лише один орган нотифікацій, проте інформаційних пунктів 
може бути декілька. Деякі країни вирішили об’єднати в одній установі інфор-
маційний пункт та орган нотифікації, у той час як для інших доцільнішим було 
створення декількох інформаційних пунктів (наприклад, один інформаційний 
пункт займається безпечністю харчових продуктів, інший — здоров’ям тварин 
тощо).

Незважаючи на зобов’язання та права, передбачені угодами СОТ, не всі країни 
користуються ними повною мірою. До числа тих, де відсутні органи нотифі-
кацій або/та Інформаційний пункт, належать найменш розвинуті країни. З ін-
шого боку, якщо якась країна є членом митного або іншого союзу, вона може 
делегувати свої функції наднаціональному органу (наприклад, ЄС). У такому 
разі створювати орган нотифікації не обов’язково. Цим частково пояснюється 
різниця між загальною кількістю країн-членів СОТ, кількістю відділів оброб-
ки запитів та нотифікацій і фактичною кількістю країн, що подають нотифіка-
ції (таблиця 1).

Таблиця 1. кількість відділів обробки запитів та нотифікацій у світі в 2015 році

Країни- 
члени 
СОТ

СФЗ ТБТ

Відділ 
обробки 
запитів

Відділ 
обробки 

нотифіка-
цій

Кількість 
країн, що 
подають 

нотифікації

Відділ 
обробки 
запитів

Відділ 
обробки 

нотифіка-
цій

Кількість 
країн, що 
подають 

нотифікації

162 157 125 119 152 н/д 143
Джерело: Transparency tables on TBT and SPS Information Management System (станом на 4 грудня 
2015 року)
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За 2003–2014 роки загальна кількість СФЗ нотифікацій (звичайних та термі-
нових) зросла майже вдвічі (Рисунок 1). Водночас, структурних змін не відбу-
лося: у 2014 році частка звичайних СФЗ нотифікацій, що домінує в загальній 
кількості нотифікацій, залишилась фактично на рівні 2003 року (90,4% в 2014 
році та 90,1% в 2013 році відповідно).

Також значно зросла кількість ТБТ нотифікацій. Відповідно до Рисунку 2, по-
чинаючи з 2006 року, країни-члени СОТ почали надавати понад тисячу ТБТ 
нотифікацій щорічно, а з 2012 року ця цифра вже перевищила дві тисячі. 
2014  рік став піковим роком (з моменту набрання чинності Угоди з ТБТ) щодо 
наданих країнами-членами СОТ ТБТ нотифікацій, які стосуються техніч-
них регламентів та процедур оцінки відповідності (надано 2239 нотифікацій, 
включаючи 1564 звичайних, 619 змін до нотифікацій і 56 доповнень до нотифі-
кацій). При цьому майже втричі з 2003 року зросла частка змін та доповнень до 
нотифікацій у загальній кількості поданих ТБТ нотифікацій.

рисунок 1. кількість поданих СфЗ-нотифікацій у 2003–2014 рр.
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рисунок 2. кількість поданих ТбТ-нотифікацій у 2003–2014 рр.
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Джерело: Committee on Technical Barriers to Trade. Twentieth annual review of the implementation and 
operation of the TBT Agreement, 2015

На основі даних, що характеризують динаміку поданих нотифікацій країна-
ми-членами СОТ із різним рівнем розвитку за 2003–2014 роки, можна зробити 
висновок про суттєве зростання кількості та частки нотифікацій, поданих кра-
їнами, що розвиваються (Рисунок 3). З одного боку, це пояснюється збільшен-
ням кількості членів СОТ із числа зазначених країн. З іншого боку, ці країни 
ефективно користуються можливостями, які надає система прозорості СОТ.

рисунок 3. кількість поданих звичайних ТбТ-нотифікацій  
країнами-членами СоТ із різним рівнем розвитку в 2003–2014 рр.
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Джерело: TBT та SPS Information Management System
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рисунок 4. кількість поданих звичайних СфЗ-нотифікацій  
країнами-членами СоТ із різним рівнем розвитку в 2003-2014 рр.
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Джерело: TBT та SPS Information Management System

Розподіл ТВТ-нотифікацій за регіонами світу представлено на Рисунку 5. Біль-
ше половини нових ТБТ-повідомлень у 2014 році були подані країнами Близь-
кого Сходу, Південної та Центральної Америки й Карибського басейну (31% та 
24% відповідно). Саме в країнах цих регіонів світу спостерігалось найбільше 
зростання кількості поданих ТБТ-нотифікацій з 2009 року. 

рисунок 5. ТбТ-нотифікації за регіонами світу в 2014 р.
Південна й 
Центральна 

Америка та країни 
Карибського 
басейну 24%

Північна Америка 
7%

Африка 9%

Азія 18%
СНД 2%

Європа 9%

Близький Схід 31%

Джерело: Committee on Technical Barriers to Trade. Twentieth annual review of the implementation and 
operation of the TBT Agreement, 2015
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ДоСвІД окреМих країн

СШа

У США федеральні процедури прийняття рішень про ініціювання та створення 
регламентів сформовані відповідно до Закону про процедуру прийняття адмі-
ністративних рішень (АРА). У Законі наведено кілька вимог до органів Уряду 
США:

•	 Публікувати повідомлення про нормотворчі пропозиції у 
Федеральному реєстрі.5 У цьому повідомленні має бути наведено текст 
або викладено суть запропонованої норми, вказано юридичні підстави 
для створюваної норми, а також відповідні строки та можливості для 
участі громадськості.

•	 Надавати всім зацікавленим особам (резидентам та нерезидентам) 
адекватну можливість для подання письмових коментарів до 
запропонованої норми. 

•	 Публікувати повідомлення про створення остаточної норми щонай-
менше за 30 днів до дати набуття чинності нормою, включно із зазна-
ченням підстави та мети створення норми й відповідями на всі суттєві 
коментарі. 

Бюро Торговельного представника США6 (USTR) несе повну відповідальність 
за національну імплементацію Угоди ТБТ. Міністерство торгівлі та Національ-
ний інститут стандартів і технологій7 (NIST) забезпечують діяльність інфор-
маційного пункту в США. NIST відповідає за визначення й подання нотифіка-
цій до Секретаріату СОТ. 

Важливо зауважити, що NIST охоплює інформаційні запити та нотифікації не 
лише з ТБТ, але й із СФЗ. Проте в питаннях стандартів і технічних регламен-
тів для сільськогосподарської продукції, включно із санітарними та фітосані-
тарними заходами, NIST користується підтримкою Міністерства сільського 
господарства США.8

5 Федеральний реєстр — щоденний журнал Уряду США (посилання:  
https://www.federalregister.gov)
6 http://www.ustr.gov/
7 http://gsi.nist.gov/global/index.cfm/L1-1
8 http://www.fas.usda.gov/itp/OSTA_IRSD/WTO_SPS_Committee_Enquiry_Point.asp
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Головним джерелом інформації про пропозиції щодо нових технічних регла-
ментів та про оцінки відповідності є Федеральний реєстр. У США нові заходи 
й регламенти можуть бути запропоновані також урядами штатів. Отже, NIST 
також покладається на публікації штатів, які підписують ці нові пропозиції 
(реєстри штатів, адміністративні кодекси, офіційні бюлетені).

Остаточні тексти технічних регламентів центрального уряду та процедур оцін-
ки відповідності також публікуються у Федеральному реєстрі.

Для інформування всіх зацікавлених сторін у США про чинні стандарти й 
можливі зміни в стандартах, запропонованих усіма членами СОТ, було ство-
рено веб-сайт Notify U.S.9 Ця служба, що вимагає реєстрації з адресою електро-
нної пошти, пропонує організаціям та громадянам США можливість перегля-
дати й коментувати запропоновані іноземні технічні регламенти, які можуть 
зачіпати їхні інтереси.

канада

Головним документом Канади, який регулює зобов’язання щодо прозорості 
відповідно до угоди із СОТ, є Постанова Кабінету міністрів про удосконалення 
регламентів10, яка встановлює відповідальність міністерств на кожному етапі 
підготовки регламентів (розробка, імплементація, оцінка та перегляд).

Функції інформаційного пункту та органу нотифікації із СФЗ та ТБТ у Кана-
ді здійснюється в межах повноважень Канадської ради зі стандартів11 (SCC) за 
дорученням Міністерства закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади.12

Цей орган здійснює такі функції:

•	 Подання нотифікацій та відповідної документації партнерам Канади 
по СОТ, NAFTA, а також канадським зацікавленим сторонам;

•	 Пересилання коментарів стосовно отриманих нотифікацій;

•	 Відповіді на іноземні нотифікації;

•	 Забезпечення доступу до інформації про стандарти й регулювання в 
місцевій технічній бібліотеці SCC.

9 https://tsapps.nist.gov/notifyus/data/index/index.cfm
10 Повний текст див. тут: http://www.tbs-sct.gc.ca/ri-qr/directive/directive00-eng.asp
11 http://www.scc.ca/en
12 http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?view=d



12

Для розповсюдження нотифікацій СОТ до канадських зацікавлених сторін 
було створено службу Export Alert!.13 Ця безкоштовна система забезпечує ком-
паніям та громадянам доступ до повних текстів запланованих регуляторних 
заходів та надає можливість коментувати зміни до регламентів. Підготовлені 
нотифікації надсилаються в СОТ і канадським зацікавленим сторонам через 
службу Export Alert! одним електронним відправленням.

Усі запропоновані проекти регуляторних актів публікуються в бюлетені 
Canada Gazette14 разом зі Звітом про аналіз регуляторного впливу (RIAS), який 
надає чітку інформацію про регуляторні питання та вплив такого регулювання 
на різні зацікавлені сторони.

Чилі

У Чилі угоди СОТ (у тому числі Угоду з ТБТ), були інтегровані до національ-
ного законодавства в 1995 році. Окрім цього, Законом № 19.912,15 ухваленим 
у 2003 році, було узгоджено механізм здійснення нотифікації з процедурами 
щодо технічних регламентів та процедурою оцінки відповідності. Імплемен-
тація регламентів та вимоги до державних органів повинні узгоджуватися при 
прийнятті технічних регламентів, як визначено Постановою № 7716 Міністер-
ства економіки, розвитку та реконструкції Чилі. Департамент зовнішньої тор-
гівлі (DECOEX) Міністерства економіки, розвитку та реконструкції Чилі від-
повідає за імплементацію та адміністрування Угоди ТБТ. 

Чилі належить до тих країн, де існує декілька інформаційних пунктів, залеж-
но від сфери охоплюваної інформації. Департамент представляє один із двох 
інформаційних пунктів і відповідає за технічне регулювання й відповідні про-
цедури оцінки відповідності. DECOEX також відповідає за надсилання ноти-
фікацій Комітету ТБТ, отримує коментарі та дає відповіді на них.

 У випадку підготовки нотифікацій державними інституціями (міністерства-
ми або іншими державними органами), вони публікуються на веб-сайтах цих 
інституцій. Прийняті регламенти та оцінки відповідності публікуються в офі-
ційному журналі. 

Іншим інформаційним пунктом у Чилі є Національний інститут стандартиза-
ції (INN), який складає рекомендовані технічні стандарти. Інститут створено 

13 Export Alert: https://alert.scc.ca/ExportAlert/Index?req=about
14 Офіційна газета Уряду Канади: http://www.gazette.gc.ca/index-eng.html
15 Повний текст (іспанською) див. тут: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=175313
16 Повний текст див. тут: http://www.reglamentostecnicos.cl/OtroDocumento/Contenido/28
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на засадах приватного права, й управління ним здійснює Корпорація розвитку 
виробництва (CORFO). Нові стандарти з’являються в результаті консенсусу 
суб’єктів державного та приватного секторів. INN також оголошує на своєму 
веб-сайті про початок громадських консультацій і розгляд нових стандартів.

Практична реалізація принципу прозорості у сфері СФЗ відбувається дещо 
іншим чином. Департамент міжнародних справ Чилі, створений при Службі 
сільського господарства й тваринництва в Міністерства сільського господар-
ства, виступає водночас і органом нотифікації, і інформаційним пунктом щодо 
санітарних та фітосанітарних заходів. 

Заходи щодо безпеки продуктів харчування належать до компетенції Мініс-
терства охорони здоров’я. Існує також спільний координаційний комітет Мі-
ністерств охорони здоров’я та сільського господарства (представлений Служ-
бою сільського господарства й тваринництва).

Є також інші координаційні органи, які були створені через Національну ко-
місію та технічні комітети з розробки харчового кодексу, що координують 
регламенти з безпечності харчових продуктів між державними та приватними 
суб’єктами. До них було включено представників приватного сектору (вироб-
ників та експортерів). Служба сільського господарства й тваринництва нара-
зі відповідає за координацію роботи п’яти технічних комітетів, а також бере 
участь у роботі Національної комісії.

Штат інформаційного пункту та органу нотифікацій Чилі з СФЗ складається 
з двох осіб: професійного агронома та виконавчого секретаря. Кожен із них 
витрачає лише 20% свого робочого часу на діяльність у рамках системи про-
зорості СОТ. Така ефективність була досягнута, головним чином, завдяки 
комп’ютеризації процесу нотифікації: комунікацію через факс було замінено 
електронними повідомленнями, і реєстри ведуться на комп’ютері, а не вручну, 
як раніше. Такі вдосконалення допомагають не збільшувати штат працівників 
при зростанні кількості нотифікацій. 

Європейський Союз

Зобов’язання Європейського Союзу виконувати Угоду з ТБТ було закріплено 
в рішенні Європейської Ради 94/800/EC від 22 грудня 1994 року. Згідно з цим 
документом Європейська комісія бере на себе повну відповідальність за імпле-
ментацію та адміністрування Угоди. 
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Враховуючи те, що система прозорості в ЄС працює на двох рівнях (наддер-
жавному (ЄС) та національному (член ЄС)), інформаційні пункти ТБТ було 
створено не лише в Європейській комісії, але й у державах-учасницях. Відпові-
дальність інформаційного пункту ТБТ ЄС лежить у сфері гармонізації. ІП від-
повідає за надання інформації про технічне регулювання, стандарти й оцінки 
відповідності, які є однаковими для всіх країн. 

Нотифікації, подані Європейським Союзом, дійсні для всіх членів ЄС. Про-
те інколи окремі члени ЄС повідомляють про певні заходи, що стосуються 
лише їхньої країни. Як видно на Рисунку 6, третина всіх ТБТ-нотифікацій, 
запропонованих ЄС у 2014 році, були подані країнами-членами (водночас, 
СФЗ-нотифікації окремо країнами-членами не подавалися). У такому випад-
ку держави-учасниці діють незалежно. Якщо вони отримують коментарі щодо 
нотифікації, втручається ЄС. Через це відповіді на коментарі надсилаються від 
імені Європейського Союзу. 

рисунок 6. кількість ТбТ-нотифікацій із ЄС у 2014 році

ЄС -
124

Країни-
члени ЄС - 37

Джерело: TBT Information Management System

Польща

Зобов’язання державних органів влади виконувати вимоги до процедур 
нотифікації згідно з Угодою ТБТ закріплено в Рішенні Ради міністрів № 92/96, 
прийнятому 13 серпня 1996 року. Відповідно до цього Рішення Міністерство 
економіки координує імплементацію Угоди ТБТ.

У відповідності з Угодою ТБТ інформаційний пункт було створено в Польсько-
му комітеті стандартизації. На інформаційний пункт покладаються обов’язки 
інформування згідно з положеннями статей 10.1 та 10.3 Угоди ТБТ.
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Національна система нотифікації об’єднує зусилля всіх інституцій 
центральної Державної адміністрації та інших органів, відповідальних за 
розробку та прийняття технічних регламентів, програм стандартизації та 
процедур оцінки відповідності, які можуть за певних обставин створювати 
технічні бар’єри в торгівлі. Відповідно до Рішення Ради міністрів № 92/96 
від 13 серпня 1996 року згадані державні органи та інституції зобов’язані 
інформувати координатора (Міністерство економіки) про всі технічні 
регламенти (існуючі або ті, що розробляються), стандарти й процедури 
для оцінки відповідності та супутні правові акти в рамках своєї сфери 
відповідальності. Вони також зобов’язані надсилати інформацію та супутні 
документи в Національний інформаційний пункт ТБТ СОТ із метою 
забезпечення нотифікації у відповідності до вимог СОТ.

Інформаційний пункт СФЗ створено в Департаменті безпечності харчових 
продуктів і ветеринарії Міністерства сільського господарства та розвитку 
сільської місцевості. До загальної сфери відповідальності цього департамен-
ту належить ветеринарний захист у системі охорони здоров’я, захист здоров’я 
тварин, якість кормів, захист тварин та розведення сільськогосподарських 
тварин.

німеччина

Німеччина як член СОТ також має право на підготовку нотифікацій. Проте 
відповіді на коментарі до нотифікацій, як у випадку Польщі та інших країн ЄС, 
належать до відповідальності Комітету ЄС.

Національний орган нотифікації створено у Відділі торговельної політики Фе-
дерального міністерства економіки та технологій. Нотифікації, підготовлені 
цим органом нотифікацій, доступні через Європейську комісію з ТБТ.17 Окрім 
цього, усі підприємства можуть регулярно отримувати інформацію про нові 
нотифікації через безкоштовну систему автоматичного сповіщення після ре-
єстрації в цьому органі на основі адреси електронної пошти. Підприємство 
може надавати коментар до будь-якої нотифікації, підготовленої будь-яким 
членом СОТ, якщо виникають якісь невигідні умови для його діяльності. Ко-
ментарі надсилаються через орган нотифікації Німеччини в Комісію ЄС. Після 
розгляду заперечень німецькі коментарі включаються до спільної позиції ЄС. 

Німецький інститут стандартизації18 (DIN) керує інформаційним пунктом у 
сфері ТБТ. Для полегшення доступу до інформації про стандарти DIN Software 
17 http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/
18 http://www.din-sw.de/index.php?id=210&L=1
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GmbH (дочірня компанія DIN) розробила базу даних DITR,19 у якій міститься 
актуальна інформація про технічне регулювання не лише в Німеччині, але й у 
ЄС та інших країнах. Слід зауважити, що база даних DITR є найбільшим дже-
релом інформації про стандарти у світі.

Молдова

Зобов’язання Молдови дотримуватися вимог Угоди ТБТ, здійснювати імплемен-
тацію та адміністрування Угоди ТБТ закріплено в Законі про ТБТ.20

Відділ із питань СОТ у Міністерстві економіки й Департамент стандартизації 
та метрології (DSM) відповідають за виконання вимог Угоди ТБТ на національ-
ному рівні у сфері практичної реалізації принципу прозорості в міжнародній 
торгівлі. Діяльність DSM охоплює підготовку нотифікацій щодо проектів тех-
нічних регламентів, надання інформації про стандарти тощо. Отже, у цьому 
органі об’єднано функції інформаційного пункту та органу нотифікацій. 

Існує два головні джерела інформації про технічне регулювання. Перше — це 
“Buletinul de Standardizare”, де подається інформація та інструкції щодо доку-
ментів, плани розробки національних стандартів (щоквартально). Друге — це 
“Monitorul Oficial (офіційний бюлетень) Республіки Молдова”, у якому публі-
куються юридичні акти про стандартизацію, технічні регламенти й процедури 
оцінки відповідності. В останньому публікуються тексти затверджених техніч-
них регламентів та процедури оцінки відповідності. У разі підготовки нового 
технічного регламенту будь-якою національною або місцевою установою цей 
орган повинен опублікувати його не пізніше ніж через два тижні від дати роз-
робки. Це сприяє наданню зацікавленим сторонам більш актуальної інформації.

У Молдові існує три інформаційні пункти СФЗ. Кожен із них займається сво-
єю конкретною сферою: здоров’ям тварин, здоров’ям людей та фітосанітарни-
ми заходами. Усі ці інформаційні пункти розташовані у відповідних урядових 
органах, відповідальних за проведення заходів СФЗ: у Міністерстві охорони 
здоров’я і соціального захисту, Міністерстві сільського господарства та хар-
чової промисловості, а також Головній державній фітосанітарній карантинній 
інспекції.

19 http://www.beuth.de/en/area/dataservice
20 Закон Республіки Молдова про технічні бар’єри в торгівлі № 866 — XIV від 10 березня, 2000 
(Про інші закони див. у G/ТБТ/2/доп. 68 (Додаток I)
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китай

Згідно із Звітом робочої групи зі вступу Китаю до СОТ, у Китаї у 2000 році 
було створено два інформаційні пункти. Проте два роки по тому ці два ін-
формаційні пункти об’єдналися в один — Центр дослідження стандартів ка-
рантину й технічних регламентів при Державній генеральній адміністрації 
Китайської Народної Республіки з нагляду за якістю, інспекцій та каранти-
ну (AQSIQ). Органом нотифікації є Китайський центр нотифікації і запитів 
СОТ при Міністерстві зовнішньої торгівлі та економічного співробітництва 
(MOFTEC).

Усі прийняті технічні регламенти, стандарти й процедури оцінки відповідності 
публікуються в офіційному бюлетені Міністерства зовнішньої торгівлі та еко-
номічного співробітництва або в бюлетені AQSIQ.

У 2003 році було створено веб-сайт,21 на якому міститься інформація про ТБТ 
та СФЗ- нотифікації Китаю. Основні функції цього веб-сайту:

•	 Надання інформації про заходи, повідомлені всіма членами СОТ, у тому 
числі Китаєм;

•	 Надання інформації про заходи СФЗ Китаю та інших членів, у тому числі 
про закони, регламенти, укази, стандарти тощо;

•	 Канал для коментарів у режимі онлайн;

•	 Канал для запитів у режимі онлайн.

виСновки

Згідно з угодами СОТ та іншими відповідними угодами кожен член цієї орга-
нізації несе певні зобов’язання щодо забезпечення прозорості. Угодами ТБТ та 
СФЗ передбачено, що кожна держава-учасниця повинна створити орган ноти-
фікації та інформаційний пункт. Проте не всі країни користуються можливос-
тями, наданими їм як членам СОТ. Це пояснюється не лише фінансовими чи 
адміністративними проблемами. 

Останніми роками помітною стала тенденція щодо збільшення ролі країн, що 
розвиваються, у роботі системи прозорості. Це пояснюється розширенням за-
21 http://english.tbtsps.com/page/ewto/Aboutusquery.action
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лучення цих країн до міжнародної торгівлі, у тому числі, через використання 
інструментів, передбачених СОТ.

Незважаючи на те, що існують певні рекомендації щодо створення органів 
нотифікацій та інформаційних пунктів, кожна країна незалежно обирає най-
більш прийнятну структуру. Можуть існувати окремі органи нотифікацій для 
ТБТ та СФЗ. Може існувати також кілька інформаційних пунктів, окремо для 
кожної сфери. Проте об’єднана система нотифікації (орган нотифікацій та ін-
формаційний пункт в одному органі) має більше переваг. Перш за все, це допо-
магає усунути проблеми комунікації та координації між різними органами. До 
того ж, у разі існування лише одного інформаційного пункту легше отримува-
ти інформацію про стандарти, оскільки певні товари належать до різних груп 
і, коли існує декілька інформаційних пунктів, вибір потрібного інформацій-
ного пункту стає проблемою. Єдиний орган нотифікації ТБТ і СФЗ допомагає 
координувати процес імплементації стандартів, оскільки інколи буває важко 
відрізнити регулювання СФЗ від ТБТ. 

Однією із найважливіших складових системи прозорості є можливість комен-
тувати регламенти, запропоновані в інших країнах. Це допомагає запобігти 
появі процедур врегулювання перешкод. У такому разі доступ до інформації 
відіграє ключову роль. Щоб досягти цього, необхідно створити комп’ютери-
зовану систему. Тоді кожен абонент отримуватиме електронною поштою нові 
нотифікації, запропоновані всіма членами СОТ. Як наслідок цього, якщо якась 
компанія помітить, що новий регламент порушуватиме її інтереси, вона може 
підготувати коментар. 
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