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ВСТУП

У 1995 році під час Уругвайського раунду переговорів було створено Світову 
організацію торгівлі (СОТ), яка стала наступником Генеральної угоди з тари-
фів та торгівлі (ГАТТ). СОТ контролює виконання угод та домовленостей, які 
регулюють питання міжнародної торгівлі, а також відповідає за проведення ба-
гатосторонніх торговельних переговорів і консультацій між країнами-членами 
з питань лібералізації торгівлі та врегулювання торговельних спорів. 

Одне з важливих торговельних питань, яке регулює СОТ, стосується правил 
застосування санітарних та фітосанітарних норм. Ці правила було визначено 
під час Уругвайсього раунду переговорів в Угоді СОТ про застосування сані-
тарних та фітосанітарних заходів (СФЗ). Питання щодо використання окремих 
СФЗ розглядають на міністерських конференціях СОТ, а також під час роботи 
Комітету СОТ з питань СФЗ.

Санітарні та фітосанітарні заходи стосуються окремих ризиків, які створює 
міжнародна торгівля для здоров’я і життя людей та тварин і безпеки рослин. 
Заходи СФЗ можуть стосуватись як промислових, так і сільськогосподарських 
товарів, однак домінують на практиці останні (94% випадків, що розглядались 
на засіданнях Комітету СОТ з питань СФЗ, пов’язані з сільськогосподарськими 
товарами). З 1995 року, тобто з дати набуття чинності Угодою СОТ про застосу-
вання СФЗ, і до кінця 2013 року на Комітеті було поставлено 368 торговельних 
питання з окремих товарних позицій. 39% із них стосувались сфери здоров’я 
тварин, 31% - безпеки харчових продуктів, 24% - здоров’я рослин та 6% - решта 
питань.1

У цій роботі представлено основні положення Дохійського раунду переговорів 
СОТ щодо СФЗ та практику розгляду питань СФЗ на відповідному Комітеті, а 
також принципи вирішення торговельних спорів із питань СФЗ. 

1 Специфічні торговельні занепокоєння. Записка Секретаріату Комітету СОТ з питань СФЗ 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/g/sps/gen204r14.pdf
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОХІЙСЬКОГО РАУНДУ ЩОДО СФЗ 

Питання СФЗ ґрунтовно розглядались під час Четвертої конференції міністрів 
країн-членів СОТ, що відбулась у м. Доха (Катар) у листопаді 2001 року.2 Після 
тривалого обговорення практичних заходів для країн, що розвиваються, міні-
стри ухвалили окрему постанову «Питання й проблеми, пов’язані із заходами 
втілення на практиці»,3 третій розділ якої було присвячено питанням СФЗ. 

Зокрема, у цьому розділі закріплено такі основні положення щодо запрова-
дження та регулювання СФЗ:

Надання країнам, що розвиваються, довших часових періодів для впровадження 
нових заходів СФЗ. За можливості надається перехідний період у шість місяців 
для поетапного запровадження відповідних заходів. За відсутності поетапного 
впровадження передбачено проведення переговорів між двома сторонами для 
забезпечення необхідного рівня захисту для країни-імпортера. 

Надання «доцільного часового періоду» з моменту оприлюднення нового СФЗ 
країною-членом СОТ та набуття ним чинності. Найчастіше цей період ста-
новить шість місяців з урахуванням певних умов. Потрібно врахувати окремі 
обставини й заходи, необхідні для запровадження відповідного заходу. Якщо 
захід сприяє лібералізації торгівлі, не потрібно без потреби відкладати його за-
провадження.

Еквівалентність. За можливості країни-члени повинні враховувати, що СФЗ, 
які застосовують у різних країнах для забезпечення однакового рівня безпеч-
ності харчових продуктів, здоров’я тварин і рослин, можна розглядати як екві-
валентні національним заходам. Угода про застосування СФЗ (стаття 4) вимагає 
цього, але не визначає спосіб досягнення еквівалентності. Тому під час Дохій-
ського раунду переговорів Комітету з питань СФЗ було доручено розробити 
програму подальшого впровадження статті 4 Угоди застосування про СФЗ.

Участь країн, що розвиваються, у встановлені міжнародних стандартів із 
питань СФЗ. Документ містить перелік дій, застосованих генеральним дирек-
тором СОТ, для забезпечення ефективнішої участі країн, що розвиваються, у 

2 У листопаді 2001 року на Четвертій конференції міністрів країн-членів СОТ, що відбулась у 
м. Доха (Катар), було підписано Дохійську декларацію міністрів, яка визначила мандат для 
переговорів. Мета раунду – реформування міжнародної системи торгівлі через зниження тор-
говельних бар’єрів та перегляд правил міжнародної торгівлі.

3 Іmplementation-related issues and concerns. http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/implem_
explained_e.htm#sps 
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процесі міжнародної стандартизації, зокрема, щодо координації зусиль із відпо-
відними міжнародними організаціями та визначення потреб надання технічної 
допомоги. Міністри надалі підтримуватимуть зусилля генерального директора 
СОТ у цьому напрямку, зокрема, щодо надання пріоритету участі найменш роз-
винутим країнам.

Фінансова й технічна допомога. Документ закликає країни-члени допомагати 
найменш розвинутим країнам, щоб останні могли адекватно застосовувати нові 
СФЗ, які можуть створити перешкоди їхній торгівлі. Також документ закликає 
надавати технічну допомогу цим країнам у запровадженні Угоди про СФЗ.

Найчастіше переговори Дохійського раунду4 з питань санітарних та фітосані-
тарних заходів ведуться в Комітеті СОТ з питань СФЗ. Під час Четвертої конфе-
ренції міністрів країн-членів СОТ було погоджено, що Комітеті СОТ з питань 
СФЗ щонайменше раз на чотири роки має перевіряти, як угоди діють на прак-
тиці. До цього термін перевірки впровадження Угоди про застосування СФЗ 
складав три роки. Перший такий звіт був підготований Комітетом в березні 
1999 року.5 Після Дохійського раунду в липні 2005 року вийшов другий звіт,6 а 
в травні 2010 року – третій.7 

В звітах розглядались питання послідовності, еквівалентності, прозорості, мо-
ніторингу використання міжнародних стандартів, технічної допомоги і тре-
нінгів, спеціального і диференційованого режиму, регіоналізації, моніторингу 
імплементації Угоди про застосування СФЗ, співпраці з Codex Alimentarius, 
Всесвітньою організацією з охорони здоров’я тварин та Міжнародної конвенції 
про захист рослин. 

Розділ про моніторинг імплементації Угоди про застосування СФЗ в основно-
му містить інформацію про кількість специфічних торговельних занепокоєнь, 
які були висловлені країнами-членами на Комітеті з питань СФЗ, їх темати-
ку, а також про участь країн-членів в засіданнях Комітету. В звіті зазначаєть-
ся, що з 290 торговельних занепокоєнь, поданих з 1995 року, 193 залишились 
нерозв’язаними, а для 18 було знайдене часткове рішення.

4 Хоча відповідно до початкового розкладу передбачалось, що всі рішення з переговорів 
Дохійського раунду потрібно ухвалити до 1 січня 2005 року, насправді переговори в рамках 
цього раунду досі тривають.

5 G/SPS/12
6 G/SPS/36
7 G/SPS/53 http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/53.doc
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Останньою конференцією міністрів країн-членів СОТ була Дев’ята міністерська 
конференція, яка відбулась в Балі 3-7 грудня 2013 року. Під час цієї конферен-
ції був прийнятий так званий «Балійський пакет», спрямований на спрощення 
процедур торгівлі, надання країнам, що розвиваються, більшої технічної та фі-
нансової підтримки та додаткових можливостей проводити політику харчової 
безпеки. 

В березні 2014 відбулось засідання, організоване Фондом з розробки стандар-
тів та розвитку торгівлі,8 яке було присвячене зв’язку між СФЗ та заходам зі 
сприяння торгівлі, зокрема спрощенням процедур в портах.9 На засіданні були 
представлені приклади спрощення торговельних процедур в країнах, що роз-
виваються, та визначені напрямки допомоги по розбудові інституційної спро-
можності цих країн здійснювати СФЗ. Хоча спрощенням процедур торгівлі, як 
правило, займаються митні служби, багато санітарних та фітосанітарних за-
ходів, які здійснюються службами ветеринарного контролю та захисту рослин, 
також відбуваються на кордонах, що може зумовлювати непотрібні затримки 
та додаткові витрати.

На засіданні Комітету СОТ з питань СФЗ у липні 2014 року була затверджена 
нова процедура, яка допоможе країнам-членам узгодити розбіжності у погля-
дах на заходи безпеки харчових продуктів, а також життя та здоров’я тварин і 
рослин.10 Комітет СФЗ запропонував виступити посередником в торговельних 
спорах через так звані «спеціальні консультації». Посередництво буде стосува-
тись широкого кола питань в галузі стандартизації, від максимальних залишків 
пестицидів в продуктах харчування до запобігання поширенню шкідників та 
захворювань у сільськогосподарській продукції. Нова система зменшує розрив 
між висловленням занепокоєння на Комітеті і повномасштабним розглядом 
торговельної суперечки через Орган врегулювання суперечок. Вона добровіль-
на і не є юридично обов’язковою, але вона дає можливість обом сторонам по-
чути думку третьої сторони – медіатора, яким, як правило, є голова Комітету 
СОТ з питань СФЗ. Процедура може бути конфіденційною або публічною.

8 англ. Standards and Trade Development Facility
9 http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/sps_25mar14_e.htm
10 http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/sps_10sep14_e.htm
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ СФЗ НА КОМІТЕТІ

Комітет СОТ з питань СФЗ звітує про свою діяльність Раді з питань торгівлі 
товарами в щорічних звітах. Черговий звіт Комітету з питань СФЗ вийшов 6 
листопада 2014 року.11 

Поставити торговельне питання щодо окремих груп товарів на засіданні Ко-
мітету з питань СФЗ не є тим самим, що виносити питання на розгляд панелі 
Органу врегулювання суперечок. Думки, висловлені країнами під час роботи 
Комітету, не розцінюють як зобов’язуючі, тому учасники дискусії можуть ви-
користовувати менш формальну мову. Хоча Комітет із питань СФЗ не має по-
вноважень формально вирішувати питання, що ставляться, тим не менше, він 
створює корисну платформу для взаємодії країн. Так, вирішення конфлікту ве-
деться поза формальним розглядом питання в системі вирішення спорів. Тому 
обговорення на Комітеті часто допомагають знизити напруженість у торговель-
них відносинах у відповідних сферах.

Угода про застосування СФЗ спрямована на знаходження балансу між правом 
країн-членів СОТ вживати заходи для досягнення законних цілей (таких як за-
хист прав, здоров’я або життя людей, тварин, безпечності рослин або захист 
навколишнього середовища) і необхідністю реалізовувати це право таким чи-
ном, щоб уникнути появи непотрібних торговельних бар’єрів. У контексті сані-
тарного і фітосанітарного контролю  заходи повинні ґрунтуватись на наукових 
доказах, і вони також мають відповідати Угоді про застосування СФЗ.

В Угоді зазначається, що Комітет має заохочувати й сприяти проведенню кон-
сультацій або переговорів між країнами-членами з окремих питань СФЗ. Яке 
б питання, що стосується Угоди про застосування СФЗ, не ставилось, Голова 
Комітету на запит країн-членів, чиї інтереси були зачеплені безпосередньо, має 
надати їм підтримку щодо його вирішення, після чого Голова Комітету повинен 
доповісти про результат обговорення всім членам Комітету.12

Відповідно до принципу прозорості країни-члени мають надсилати нотифікації 
(повідомлення) щодо рішень у сфері СФЗ, які стосуються зміни чинної полі-
тики або розробки нової. З 1995 року й до 1 жовтня 2014 року було надіслано 
понад сімнадцять тисяч нотифікацій щодо СФЗ 111-ма країнами-членами із за-

11 Report (2014) on the Activities of the Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures, G/L/1086
12 Working Procedures of the Committee (G/SPS/1): http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/

decisions06_e.htm та статті 12(2) Угоди про СФЗ: http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/
spsagr_e.htm 
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гальною тенденцією до збільшення нотифікацій кожного року. Україна з 2008 
року подала 98 нотифікацій щодо СФЗ.

Специфічні торговельні занепокоєння (СТЗ)13 з окремих товарних позицій 
складають лише в середньому 4% питань, повідомлених через нотифікації (8% 
максимум).14 Але ці питання обговорюють на більшості засідань Комітету з пи-
тань СФЗ. Україна з 98 нотифікацій подала лише одне специфічне торговельне 
занепокоєння 16 жовтня 2013 року,15 яке стосувалось обмеження Росією імпор-
ту кондитерських виробів з України. 

Рисунок 1. Кількість СТЗ як частка загальної кількості нотифікацій
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Джерело: Horn H., Mavroidis P. C. and Wijkström E. N. (2013). In the Shadow of the DSU: 
Addressing Specific Trade Concerns in the WTO SPS and TBT Committees. IFN Working Paper 
No. 960.

Від початку переговорів Дохійського раунду на Комітеті СОТ з питань СФЗ 
було обговорено близько трьохсот СТЗ. Розвинуті країни та країни, що розви-
ваються, поставили майже однакову кількість питань. 

Близько половини СТЗ, розглянутих Комітетом із питань СФЗ, – двосторонні 
проблеми (подібна ситуація й у сфері ТБТ). Близько 40% випадків стосуються 
13 англ. specific trade concerns
14 Horn H., Mavroidis P. C. and Wijkström E. N. (2013). In the Shadow of the DSU: Addressing Specific 

Trade Concerns in the WTO SPS and TBT Committees. IFN Working Paper No. 960. http://www.ifn.
se/publikationer/working_papers/~/BinaryLoader.axd?OwnerID=fed9dc32-47af-4d16-a272-3da948
5bd384&OwnerType=0&PropertyName=File1&FileName=Wp960.pdf&Attachment=True.

15 Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures, Summary of the meeting of 16-17 October 
2013,    G/SPS/R/73
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двох – п’яти країн-членів, 7% - шести – десяти країн-членів та 3% - більше де-
сяти країн.

Найактивнішими країнами-членами СОТ, які ініціюють СТЗ, є ЄС та США 
(Рисунок 2), а найчастішими відповідачами – ЄС, Австралія, Японія та США 
(Рисунок 3). 

Рисунок 2: Країни, які найчастіше ставлять питання СТЗ

Джерело: Horn H., Mavroidis P. C. and Wijkström E. N. (2013). In the Shadow of the DSU: 
Addressing Specific Trade Concerns in the WTO SPS and TBT Committees. IFN Working Paper 
No. 960.

Рисунок 3: Країни, які найчастіше відповідають на питання СТЗ
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Addressing Specific Trade Concerns in the WTO SPS and TBT Committees. IFN Working 
Paper No. 960.

0

20

40

60

80

100

120

140

С
Ш
А ЄС

К
ан
ад
а

А
рг
ен
ти

на

Бр
аз
ил

ія

К
ит

ай

А
вс
тр
ал
ія

Ч
ил

і

М
ек
си
ка

Н
ов

а
Зе
ла
нд

ія



12

Найчастіше промислово-розвинені країни (крім ЄС і США) та країни, що роз-
виваються, незадоволені СФЗ у ЄС та США.16 Водночас ЄС і США часто висту-
пають проти заходів так званих країн БРІК, а саме Бразилії, Росії, Індії та Китаю 
(Таблиця 1). 

Таблиця 1: Взаємодія країн-членів СОТ у Комітеті з питань СФЗ під час 
обговорення СТЗ

Країни-відповідачі
BRIC DEV G2 IND Всього

Країни-по-
зивачі

BRIC 0,4 0,3 7,53 1,0 9,3
DEV 2,9 3,3 13,3 4,3 23,8
G2 11,0 9,4 5,05 8,3 33,7

IND 6,1 5,8 13,51 6,7 32,1
LDC 0,3 0,0 0,0 0,8 1,1

Всього 20,7 18,8 39,38 21,1 100,0%

Групи країн:
G2: ЄС і США
IND: Інші промислово-розвинені країни
BRIC: Бразилія, Росія, Індія та Китай
DEV: Країни, що розвиваються, виключаючи найменш розвинуті
LDC: Найменш розвинуті країни

Джерело: Horn H., Mavroidis P. C. and Wijkström E. N. (2013). In the Shadow of the DSU: 
Addressing Specific Trade Concerns in the WTO SPS and TBT Committees. IFN Working 
Paper No. 960.

З усіх СТЗ, які було розглянуто на Комітеті з питань СФЗ з 1995 року до кінця 
2012 року, тільки 40 випадків потребували офіційного втручання Органу вре-
гулювання суперечок. 

Найбільшу кількість СТЗ обговорюють тільки на одному засіданні Комітету з 
питань СФЗ, трохи меншу кількість – на трьох – п’яти засіданнях. Порівняно 
рідко розглядають СТЗ більше шести засідань Комітету. На тривалість розгляду 
СТЗ щодо СФЗ впливає кількість країн, зацікавлених у розгляді відповідних 
занепокоєнь. 

За даними звіту Комітету з питань СФЗ стосовно вирішення СТЗ за 18 років 
країни-члени повідомили про розв’язання лише ста одного з трьохсот сорока 
16 Horn H., Mavroidis P. C. and Wijkström E. N. (2013). In the Shadow of the DSU: Addressing Specific 

Trade Concerns in the WTO SPS and TBT Committees. IFN Working Paper No. 960. 
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чотирьох питань СТЗ. У вісімнадцяти випадках країнам вдалось досягти част-
кового порозуміння,17 а за рештою двохсот п’ятдесяти п’яти випадків не було 
надано жодної інформації. Можливо, деякі з цих питань було вирішено під час 
неформальних консультацій між країнами без участі Комітету.

Санітарні та фітосанітарні заходи стосуються специфічних ризиків, виклика-
них міжнародною торгівлею, для життя та здоров’я людей, тварин і рослин. Ці 
заходи стосуються наступних ризиків: 

1) захисту життя або здоров’я тварин або рослин на території країни-члена від 
ризиків, що виникають у зв’язку з проникненням або поширенням шкідників, 
захворювань, хворих або хвороботворних організмів; 

2) захисту життя чи здоров’я людей або тварин в межах території країни-члена 
від ризиків, що виникають у зв’язку з добавками, забруднюючими речовинами, 
токсинами або хвороботворними організмами у харчових продуктах, напоях 
чи кормах; 

3) захисту життя чи здоров’я людей на території країни-члена від ризиків, що 
виникають у зв’язку з хворобами, які переносяться тваринами, рослинами або 
їх продуктами, або у зв’язку з проникненням чи поширенням шкідників; 

4) іншої шкоди в межах території країни-члена від проникнення, укорінення чи 
поширення шкідників.

Наприклад, на засіданні Комітету СОТ із СФЗ 15-17 жовтня 2014 року специ-
фічні торговельні занепокоєння стосувались заходів безпеки свинини, ялови-
чини, рису, фруктів і овочів (в тому числі манго), риби і морепродуктів (в тому 
числі сома), рослинних олій і «нових продуктів». Також були розглянуті більш 
широкі і довготривалі занепокоєння щодо заходів, які країни вживають для 
боротьби з коров’ячим сказом (губчастою енцефалопатією або BSE). Зокрема, 
було обговорено, чи ці заходи застосовують відповідні критерії, такі як міжна-
родні стандарти, наукові дослідження або «регіоналізацію» (визнання існуван-
ня регіонів (зон) з різним статусом здоров’я тварин в межах території країни).

17 Такими випадками вважаються питання СТЗ, в обговоренні яких брали участь декілька кра-
їн, і хоча б одна з них не повідомила про результат переговорів.
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ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ІЗ ПИТАНЬ СФЗ 

За потреби консультацій або вирішення спорів щодо окремих питань, пов’язаних 
із змінами у сфері СФЗ, відповідно до статті 11 Угоди СОТ про застосування 
СФЗ18 до процесу долучається Орган врегулювання суперечок (ОВС). Процес 
вирішення спорів повинен відповідати положенням статей XXII і XXIII ГАТТ 
1994. 

ОВС має виключні повноваження щодо створення експертних груп із вирішен-
ня спорів для розгляду справи, а також прийняття або відхилення висновків 
цих експертних груп або результатів апеляції. ОВС здійснює контроль за до-
триманням правил і рекомендацій, а також має право накладати санкції, якщо 
країна не виконує правила.

Зокрема, якщо країни не досягли консенсусу за 60 днів консультацій, вони мо-
жуть звернутись із проханням створити групи експертів або звернутися за по-
слугами медіації до Генерального директора СОТ. Країна, на яку подано скаргу, 
може відстрочити створення групи експертів під час першої зустрічі ОВС для 
досягнення компромісу. Якщо не було досягнуто компромісу, групу створюють, 
у будь-якому випадку, на другій зустрічі ОВС. ОВС має 45 днів на цей етап.

Група експертів допомагає ОВС врегулювати спір. Висновки групи експертів 
ґрунтуються на угодах та чинних законах. Відповідно до статті 11.2 Угоди СОТ 
про застосування СФЗ група експертів повинна звертатись за порадами до екс-
пертів у відповідній сфері. Зазвичай, доповідь групи експертів надається за-
цікавленим сторонам протягом шести місяців (в особливих випадках – трьох 
місяців). Сторони суперечки можуть оскаржити доповідь в Апеляційному ор-
гані (АО). Врешті-решт країни повинні запровадити висновки доповіді групи 
експертів та/або Апеляційного органу.

18 http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
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У цілому, з 1995 року до 2013 року Апеляційний орган зробив 117 доповідей із 
різних питань. Тільки сім із них стосувались питань СФЗ. З початку Дохійсько-
го раунду переговорів тільки чотири випадки стосовно питань СФЗ розгляда-
лись АО: один - у 2003 р., два – у 2008 р. та ще один у 2010 р.19

ПРОЦЕС ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ ТА 
АПЕЛЯЦІЙНОГО ОРГАНУ

До першого слухання кожна сторона в спорі, а також ті, які оголосили, що ма-
ють інтерес у спорі, надають групі експертів своє бачення проблеми в письмо-
вому вигляді.20

На першому слуханні всі сторони (країни) представляють своє бачення пробле-
ми на першому слуханні групи експертів. На другій нараді групи експертів по-
зивач і відповідач подають письмові спростування й наводять усні аргументи. 
Якщо одна із сторін ставить наукове чи технічне питання, група експертів має 
право залучити сторонніх фахівців для підготовки консультативного висновку. 

Далі група експертів надає описовий розділ своєї доповіді (факти й аргументи) 
обом сторонам, надаючи їм можливість дати коментарі. Ця доповідь не включає 
висновків та рекомендацій.

Після опрацювання отриманих коментарів група експертів надає сторонам про-
міжну доповідь із висновками і рекомендаціями. Будь-яка сторона може звер-
нутись до групи щодо перегляду проміжних висновків. Строк перегляду не по-
винен перевищувати двох тижнів, під час яких група експертів може проводити 
додаткові засідання зі сторонами спору.

19 1) США: обмеження Японії на імпорт яблук із США (запит на консультації – 1 березня 2002 
року; доповідь АО – 26 листопада 2003 року; 30 серпня 2005 року сторони повідомили що 
дійшли порозуміння щодо запровадження рішення). http://www.wto.org/english/tratop_e/
dispu_e/cases_e/ds245_e.htm ; 2) ЄС: Гормони. США повинні скасувати свої відповідні заходи, 
оскільки ЄС скасував заходи, що не відповідали вимогам СОТ (запит на консультації – 8 лис-
топада 2004 року; доповідь АО – 16 жовтня 2008 року; доповіді опубліковані, подальших дій 
сторін не вимагалось). http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds320_e.htm ; 3) ЄС: 
Гормони. Канада (ідентична вимога як і до США, описана вище). http://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds321_e.htm ; 4) Нова Зеландія: заходи Австралії щодо імпорту яблук 
з Нової Зеландії (запит на консультації – 31 серпня 2007 року; доповідь АО – 29 листопада 
2010 року; 13 вересня 2011 року, Нова Зеландія і Австралія поінформували ОВС про узго-
дження процедур відповідно до DSU). http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/
ds367_e.htm

20 SPS Agreement Training Module: Chapter 5 «Implementation — Dispute Settlement» http://www.
wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_agreement_cbt_e/c5s1p1_e.htm ; Домовленість про пра-вила 
та процедури вирішення спорів: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU94451.html
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Кінцева доповідь надається сторонам спору та після перекладу на три офіційні 
мови СОТ поширюється серед усіх членів СОТ. Якщо група експертів вирішує, 
що питання спору порушує угоди СОТ, вона рекомендує приведення розгляну-
того СФЗ у відповідність до правил СОТ (група може надати рекомендації, як 
це зробити).

Доповідь стає постановою / рекомендацією ОВС протягом 60 днів. Винятком 
можуть бути випадки досягнення консенсусу щодо відхилення доповіді або її 
оскарження обома сторонами. Скаргу приймають до розгляду, щойно скарга 
надійшла до АО, оскільки Апеляційний орган не має права її відхилити. АО 
може підтримати, змінити або скасувати висновки групи експертів. Зазвичай, 
апеляція не повинна тривати більше 60-90 днів. ОВС повинен прийняти або 
відхилити доповідь АО протягом 30 днів (відмова можлива тільки на основі 
консенсусу). Можливості для подальшого оскарження немає.

Країни мають втілити на практиці рекомендації доповіді групи експертів та/
або Апеляційного органу. Вони повинні заявити про свій намір зробити це на 
зустрічі ОВС, яку проводять протягом 30-ти днів після затвердження доповіді. 
Якщо неможливо негайно дотриматись рекомендацій (наприклад, необхідно 
внести зміни до законодавства), країні-члену надається доцільний період часу 
(не має перевищувати 15-ти місяців), щоб зробити це. ОВС здійснює нагляд за 
виконанням затверджених рекомендацій або постанов.

Якщо країна не втілила рекомендації протягом визначеного часу, вона має по-
чати переговори з країною (або країнами), яка подала скаргу, щоб визначити 
взаємоприйнятну компенсацію (наприклад, зниження тарифів у країні, що про-
грала, у сфері інтересів країни, що скаржилась). Якщо компенсація не узгодже-
на протягом 20-ти днів, країна, що скаржилась, може звернутись до ОВС для 
накладання санкцій на країну, що програла. Якщо країни не можуть домови-
тись, чи втілила країна, що програла, постанови та рекомендації ОВС чи АО, 
вони можуть попросити ОВС розглянути групою експертів питання з втілення 
на практиці рекомендацій (зазвичай ОВС звертається до тієї ж самої групи екс-
пертів та стандартно надає їй до дев’яноста днів).

ПРИКЛАД ВИРІШЕННЯ СПОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ

У лютому 2007 року Канада повідомила, що у відповідь на виявлення коров’ячої 
губчастої енцефалопатії (КГЕ, англ. BSE) у Канаді в травні 2003 року Корея за-
боронила імпорт яловичини з Канади. Канада застосувала ефективні заходи з 
обмеження ризику КГЕ (які часто навіть перевищують норми Всесвітньої орга-
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нізації з охорони здоров’я тварин (раніше називалась Міжнародне епізоотичне 
бюро, МЕБ). Крім того, відповідно до Санітарного кодексу наземних тварин 
МЕБ обмеження не повинні застосовуватися до імпорту яловичини без кісток 
тварин у віці до 30-ти місяців незалежно від статусу КГЕ країни-експортера. 
Більше 30-ти торговельних партнерів відновили імпорт канадської яловичини, 
але Корея продовжила його обмежувати. У січні 2007 року Канада відповідно 
до статті 5.8 Угоди про СФЗ попросила Корею надати обґрунтування. Натомість 
Корея зробила запит про додаткову інформацію, яку було надано Канадою. Зо-
крема, у цій інформації зазначалось, що інші торговельні партнери провели 
оцінку ризиків і дійшли висновку, що канадська яловичина була безпечною для 
імпорту. Цієї інформації також було достатньо для МЕБ, щоб визначити статус 
Канади щодо КГЕ. Канада попросила Корею скасувати її обмеження і надати 
доступ канадській яловичині відповідно до рекомендацій МЕБ.

ЄС відзначив, що поділяє заклопотаність Канади, оскільки стикався з подібни-
ми проблемами з Кореєю, і наполіг, щоб усі країни-члени застосовували стан-
дарти МЕБ, особливо стосовно КГЕ.

Натомість Корея заявила, що імпортні обмеження були застосовані до деяких 
канадських продуктів у зв’язку із спалахом КГЕ у Канаді і що вона може оці-
нювати ризики від кожної країни-члена індивідуально. Аналіз ризиків щодо 
канадського м’яса було відкладено, коли в січні 2006 року були зареєстровані 
нові випадки КГЕ у Канаді. Корея була стурбована тим, що можуть бути про-
блеми, пов’язані з ефективністю заборонних заходів щодо кормів, а також про-
довження виникнення випадків, на які Канада не надавала чітких відповідей. 

Канада підкреслила, що відповідно до Кодексу МЕБ на м’ясо без кісток від тва-
рин у віці до 30-ти місяців, незалежно від статусу КГЕ країни-експортера, жодні 
обмеження не можуть бути застосовані. Крім того, кілька випадків КГЕ у вели-
кої рогатої худоби, яка народилась після певної заборони кормів, не є репрезен-
тативною вибіркою з точки зору епідеміології. Навіть незважаючи на це, Канада 
готова була надати будь-яку необхідну інформацію, якщо б вона отримала ваго-
мі запити про надання інформації.

Відповідно до положень Домовленості про правила й процедури вирішення 
спорів 9 квітня 2009 року Канада попросила консультації з Кореєю (документ: 
WT/DS/391/1). 31 серпня 2009 року орган із питань вирішення спорів створив 
групу експертів. 
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У 2012 році Канада та Корея повідомили ОВС, що вони досягли взаємоприйнят-
ного рішення, згідно з яким Корея застосовуватиме до канадської яловичини 
вимоги щодо безпеки харчових продуктів, опубліковані в корейській Gazette 
20 січня 2012 року, які включають положення, погоджені в ході консультацій з 
групою експертів. Також у 2012 році було поширено доповідь групи експертів 
(WT/DS391/R), у якій повідомлялось про проведені консультації та про досяг-
нуте сторонами рішення.21

ПРИКЛАД ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧКИ ЗА ДОПОМОГОЮ 
АПЕЛЯЦІЙНОГО ОРГАНУ

В 2007 році директор служби карантину тварин і рослин Австралії визначив 
процедуру ввезення яблук з Нової Зеландії: «Імпорт яблук може бути дозволено 
за умови дотримання карантинного закону й застосування фітосанітарних за-
ходів відповідно до IRA 2006». Водночас, Нова Зеландія розцінила ці обмеження 
як несумісні із зобов’язаннями Австралії в рамках Угоди про СФЗ. Тому в серп-
ні 2007 року Нова Зеландія зробила запит про консультації з Австралією щодо 
заходів, введених Австралією на ввезення яблук з Нової Зеландії.22 Пізніше до 
консультацій приєднались ЄС та США.

6 грудня 2007 року Нова Зеландія звернулась до ОВС із запитом щодо створен-
ня групи експертів. Після відтермінування відповідного рішення ОВС створив 
групу експертів 21 січня 2008 року. Чилі, ЄС, Японія, Тайвань, США та пізні-

21 Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (2013). Specific Trade Concerns. G/SPS/
GEN/204/Rev.13 26 February 2013

22 Взагалі спір між Австралією і Новою Зеландією з імпорту яблук має довгу історію. Нова 
Зеландія є найбільшим виробником і експортером яблук. Австралійський ринок, однак, за-
лишався закритим для новозеландських яблук з 1921 року, коли Австралія ввела заборону 
на підставі фітосанітарних доказів (бактеріальний опік плодових дерев (fire blight) у Новій 
Зеландії у 1919 році). Метою австралійських заходів було запобігання потраплянню бактерій 
бактеріального опіку (Erwinia amylovora) на територію Австралії. У 1986 році Нова Зеландія 
офіційно запросила доступ до ринку Австралії, а потім знову зверталася з цим запитом 
декілька разів. Тим не менше, доповіді оцінки ризиків, що проводилися австралійськими 
агентствами, включаючи останній у 2006 році (Аналіз Ризиків Імпорту (Import Risk Analysis 
or the IRA 2006) надавали висновки, що яблука з Нової Зеландії можуть перенести бактерію 
бактеріального опіку до Австралії. IRA 2006 також виявив два інші потенційно небезпечні 
шкідники - європейська виразка (гриб) і яблучна мошка, що призводить до скручування лис-
тя (European canker (fungus) and apple leafcurling midge (fly)). IRA 2006 дійшов висновків, що 
імпорт має бути дозволений, але спеціальна стандартна операційна процедура (SOP) має бути 
узгоджена між Австралією і Новою Зеландією. SOP мав визначити фітосанітарні заходи для 
кожного з шкідників карантину і обов’язки обох сторін. Оскільки країни так і не змогли до-
мовитись щодо SOP під час консультацій, це призвело до спору. Деталі: Gruszczynski L (2010). 
The Standard of Review in International SPS Trade Disputes. Some New Developments. Institute of 
Legal Studies, Polish Academy of Sciences:http://regulation.upf.edu/dublin-10-papers/7F4.pdf
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ше Пакистан набули права участі як третя сторона. У березні 2008 року після 
звернення Нової Зеландії до Генерального директора було сформовано групу 
експертів.

19 вересня 2008 року група експертів повідомила Генеральному директору, що у 
зв’язку із складними технічними й науковими питаннями, пов’язаними з цією 
справою, вона не зможе закінчити доповідь за шість місяців. Після кількох пе-
ренесень дати завершення роботи над висновками доповідь групи експертів 
було поширено серед країн-членів 9 серпня 2010 року. 

У доповіді розглянуто 16 фітосанітарних заходів, які Австралія застосовувала 
до імпорту яблук з Нової Зеландії. Експертна група дійшла висновку, що ці 16 
заходів не відповідають практиці належної оцінки ризиків та не засновані на 
наукових принципах, як цього вимагає Угода про СФЗ. Експертна група додат-
ково виявила, що 13 з 16-ти заходів, а саме ті, що стосувались безпосередньо 
шкідників, були більш обмежувальними для торгівлі, ніж потрібно для досяг-
нення відповідного рівня фітосанітарного захисту Австралії (ALOP), і тому та-
кож не відповідають Угоді про СФЗ. Група дійшла висновку, що імпорт зрілих 
безсимптомних яблук, як було запропоновано Новою Зеландією, був доцільною 
альтернативою відповідно до Угоди про СФЗ для 8-ми видів заходів Австралії 
проти бактерій бактеріального опіку й чотирьох видів проти європейської ви-
разки. Крім того, перевірка шестисот одиниць із кожної імпортної партії яблук, 
як запропонувала Нова Зеландія, була доцільною альтернативою заходам проти 
яблучних мошок, які призводять до скручування листя (ALCM).

13 вересня 2010 року Австралія повідомила про свій намір подати апеляцію на 
окремі положення доповіді та деякі юридичні тлумачення, розроблені групою. 
Нова Зеландія також не повністю була згодна з висновками групи. 

29 жовтня 2010 року голова Апеляційного органу проінформував ОВС про свою 
неспроможність оприлюднити доповідь за 60 днів (у зв’язку із складностями 
підготовки та перекладу). Апеляційний орган запланував поширити доповідь 
серед членів не пізніше 29 листопада 2010 року, що й було зроблено.

Апеляційний орган підтримав висновки групи експертів, встановивши, що 16 
заходів під питанням, як разом, так і окремо, відповідають змісту заходів СФЗ 
згідно з Додатком А(1). Апеляційний орган також підтримав висновки групи, 
що застосування цих 16-ти заходів не відповідає підставам належної оцінки 
ризику і, відповідно, несумісне зі статтями 5.1 та 5.2 Угоди про СФЗ і, побічно, 
ці заходи також не відповідають статті 2.2 Угоди про СФЗ.
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Апеляційний орган скасував висновки групи експертів, що заходи Австралії 
проти бактеріального опіку та яблучних мошок були несумісні зі статті 5.6 Уго-
ди про СФЗ. Але Апеляційний орган був неспроможний завершити юридичний 
аналіз того, який рівень захисту може бути досягнутий шляхом запропонованої 
Новою Зеландією альтернативи заходів проти бактеріального опіку та яблучних 
мошок. Крім того, Апеляційний орган скасував висновки групи експертів, що 
претензії Нової Зеландії щодо невиправданої затримки відповідно до Додат-
ку C(1)(а) та статті 8 Угоди про СФЗ виходять за межі компетенції експертної 
групи. Апеляційний орган закінчив юридичний аналіз і виявив, що 16 заходів 
під питанням були несумісними із зобов’язаннями Австралії щодо відповідних 
положень Угоди про СФЗ.

17 грудня 2010 року на засіданні ОВС затвердив доповіді АО та групи експертів 
із поправками на доповідь АО. Через місяць на засіданні ОВС Австралія про-
інформувала ОВС, що вона має намір втілити на практиці рекомендації і по-
станови ОВС відповідно до обов’язків перед СОТ. Зокрема, Австралія заявила 
про свій намір переглянути чинну політику з Новою Зеландією щодо трьох ви-
дів шкідників під питанням, але потребує достатнього часу для цього. У кінці 
січня Австралія та Нова Зеландія повідомили ОВС, що вони домовилися про 
достатній час для виконання рекомендацій ОВС, який закінчиться 17 серпня 
2011 року. 

2 вересня 2011 року на засіданні ОВС Австралія повідомила, що вона застосува-
ла заходи, необхідні для дотримання рекомендацій і постанов ОВС, і що станом 
на 19 серпня 2011 року імпорт яблук із Нової Зеландії до Австралії вже було 
розпочато. Однак Нова Зеландія зауважила, що треба перевірити, чи втілила 
Австралія висновки ОВС на практиці. 23 

23 http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds367_e.htm та Appellate Bodyannual Report 
for 2010. WT/AB/15: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1
&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wto.org%2Fenglish%2Ftratop_e%2Fdispu_e%2F
ab_annual_report10_e.doc&ei=_lyTUfDeF8m7OfXfgJgG&usg=AFQjCNHXOfuzit74BtLNTpYD6eY
kfNUhog




