


Приватні стандарти 
та сОт

Випуск № 8

Серія статей  

«Розуміємо ключові питання торговельної політики»

Київ – 2015

ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 



Серія публікацій підготовлена в рамках проекту 
 «Торговельна політика й практика в Україні».  

Мета проекту — зміцнення спроможності України виконувати свої зобов’язання 
щодо членства у Світовій організації торгівлі. 

Публікації містять інформацію, що може бути корисною  
для українських експортерів, дослідників, державних службовців, журналістів,  

а також для широкого кола читачів. 

Проект реалізує Інститут економічних досліджень і політичних консультацій у співп-
раці з Міністерством економічного розвитку й торгівлі України  

та Національною радою торгівлі Швеції за фінансової підтримки Уряду Швеції. 

Погляди та інтерпретації, представлені в цій публікації, не обов’язково  
відображають погляди Уряду Швеції та Уряду України. 

Виконавець 

Фінансова підтримка      Уряд Швеції 

Бенефіціар проекту    Міністерство економічного розвитку
        і торгівлі України 

ISBN 978-617-7156-82-5    © Інститут економічних досліджень 
          i політичних консультацій, 2015.

ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 



3

ЗМІСТ

Перелік абревіатур ....................................................................................................... 4

Визначення приватних стандартів, їхні переваги та недоліки ......................... 5

Доступ до ринків ................................................................................................... 7

Вплив на розвиток економіки ............................................................................ 7

Зв’язок із нормами СОТ ...................................................................................... 7

Розгляд питань приватних стандартів у комітетах СОТ ................................... 8

Комітет СОТ із торгівлі та навколишнього середовища ............................. 8

Комітет із ТБТ ........................................................................................................ 9

Комітет із СФЗ ....................................................................................................... 10

Приклади приватних стандартів та організацій-видавників ........................... 15

Глосарій ........................................................................................................................... 19



4

ПерелІк абревІаТур 

ВОЗ  Всесвітня організація охорони здоров’я

МЕБ  Міжнародне епізоотичне бюро

СОТ  Світова організація торгівлі

СФЗ  санітарні та фітосанітарні заходи

ФАО  Продовольча та Сільськогосподарська Організація ООН  
  (англ. Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

IPPC   Міжнародна конвенція із карантину й захисту рослин  
  (англ. International Plant Protection Convention) 

ISO   Міжнародна організація зі стандартизації (англ. International 
  Organization for Standardization)
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виЗначення ПриваТних СТандарТІв,  
їхнІ Переваги Та недолІки

Приватні стандарти є частиною загальної великої кількості вимог щодо тех-
нічних характеристик, методів виробництва, безпеки, методів поводження з 
тваринами й рослинами, які застосовуються в міжнародній торгівлі. Із самого 
словосполучення «приватні стандарти» можна зробити висновок, що це стан-
дарти, особливість яких полягає в їхньому приватному характері. Проте, як 
вказано в огляді Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), випущеному 
в 2010 році,1 тлумачення приватних стандартів просто як таких, що розробле-
ні неурядовими організаціями, занадто звужує і викривлює розуміння цього 
поняття. 

Угода про технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ) не містить визначення приватного 
стандарту, але визначає «стандарт» як правила, керівні принципи або характе-
ристики продуктів, або пов’язаних із ними процесів і методів виробництва (за 
умови загального й багаторазового використання), які затверджені визнаним 
органом влади та дотримання яких не є обов’язковим.2 Угода про СФЗ взагалі 
не згадує стандарти. Стаття 13-та Угоди містить вимогу до урядів «вживати не-
обхідні можливі заходи, щоб переконатися, що неурядові організації в межах 
їхніх територій» та інші установи дотримуються Угоди.

Під час засідань Комітету СОТ із СФЗ різними учасниками під «приватними 
стандартами» розумілись різні поняття: стандарти, прийняті неурядовими ор-
ганізаціями (включно з міжнародними стандартами таких організацій, як ISO 
та IEC), соціальні й екологічні стандарти національних органів зі стандартиза-
ції або галузеві стандарти сектору промисловості чи торгівлі. Таке широке тлу-
мачення поняття «приватних стандартів» вносить певну плутанину й усклад-
нює процес обговорення.

У нормативних документах СОТ відсутнє визначення терміну «приватні стан-
дарти». Одним із рішень, що було прийняте на засіданні Комітету СОТ із СФЗ 
у 2011 році, було рішення виробити загальноприйнятне визначення терміна 
«приватні стандарти» з тим, щоб максимально обмежити подальші дискусії у 
цій царині.3 

На засіданні Комітету СОТ із СФЗ у червні 2013 року країни-члени намагались 
виробити робоче визначення терміна «приватні стандарти»,4 проте сформу-
лювати прийнятне для всіх членів визначення не вдалось. Країни по-різно-

1 ISO “International Standards and «private standards”, http://www.iso.org/iso/private_standards.pdf 
2 TBT Agreement, Annex 1, para 2
3 30-31  March,  2011 “SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES: FORMAL MEETING. 
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/sps_30mar11_e.htm 
4 Засідання відбулось 27-28 червня 2013 р. http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/
sps_28jun13_e.htm 
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му тлумачать статтю 13-ту Угоди СОТ про СФЗ у застосуванні до приватних 
стандартів, а саме мають різне бачення того, чи повинна держава брати від-
повідальність перед комітетами СОТ щодо приватних стандартів, прийнятих 
на своїй території, і чи має відбуватись гармонізація приватних стандартів зі 
стандартами міжнародними.

Якоюсь мірою невдачу з досягненням одностайності в тлумаченні статті 13-ї 
Угоди СОТ про СФЗ можна пояснити процедурною складністю досягнення 
консенсусу в затвердженні нормативних змін чи нововведень. Щоб змінити 
Угоду СОТ про СФЗ, необхідна одностайна згода всіх членів, якої часто склад-
но досягнути.

На засіданні Комітету СОТ із СФЗ у 2011 році учасниками були сформульовані 
переваги й недоліки приватних стандартів у продовольчій безпеці,5 які однак 
стосуються застосування приватних стандартів також в інших сферах. 

Приватні стандарти мають такі переваги:

•	 Приватні стандарти полегшують досягнення відповідності з ширшим 
колом технічних регламентів, міжнародних і національних стандартів;

•	 Приватні стандарти спонукають запроваджувати передові виробничі 
практики та сприяють підвищенню продуктивності;

•	 Дотримання приватних стандартів забезпечує бренду кращу репута-
цію, допомагає постачальникам вийти на ринки розвинених країн і от-
римати ширший доступ до кредитів;

•	 Приватні стандарти дозволяють швидко реагувати на ризики, що ви-
никають, заповнюючи прогалини, які не встигають «закривати» тех-
нічні регламенти і національні санітарні та фітосанітарні заходи. Та-
ким чином, вони полегшують адаптацію до міжнародних стандартів. 

Водночас, застосування приватних стандартів має низку недоліків: 

•	 Приватні стандарти не завжди є науково обґрунтованими;
•	 Приватні стандарти відрізняються від офіційних урядових вимог або 

міжнародних стандартів;
•	 Існує велика кількість приватних стандартів, і вони не узгоджені між 

собою;
•	 Дотримання приватних стандартів може вимагати високих затрат;
•	 Приватні стандарти запроваджуються не прозоро, відсутня система 

консультацій і апеляцій;
•	 Приватні стандарти регламентують те, як здійснювати заходи, а не те, 

5 http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/sps_30mar11_e.htm 
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яким має бути кінцевий результат, ігноруючи при цьому принцип, що 
еквівалентні результати, досягнуті різними методами, мають визнава-
тись однаково;

•	 Приватні стандарти лягають особливо важким тягарем на малий і се-
редній бізнес у країнах, що розвиваються.6

Є три напрямки, за якими дискусії щодо приватних стандартів ведуться найін-
тенсивніше: доступ до ринків, вплив на розвиток економіки та зв’язок із нор-
мами СОТ.

доступ до ринків 

Деякі члени СОТ вважають, що стандарти приватного сектору зможуть допо-
могти постачальникам поліпшити якість своїх продуктів й отримати доступ 
до ринків розвинених країн. Інші члени вважають їх більше обмежувальними 
(наприклад, коли допустимий рівень залишків пестицидів у приватних стан-
дартах нижчий, ніж у міжнародних) і безальтернативними (наприклад, коли 
приймається лише один метод одержання бажаного рівня безпеки харчових 
продуктів) у порівнянні з офіційними вимогами до імпорту, а також такими, 
що діють як додаткові перешкоди для доступу до ринків.

вплив на розвиток економіки

Багато країн-членів СОТ висловили занепокоєння з приводу вартості дотри-
мання приватних стандартів і додаткових витрат на сертифікацію (проблема 
особливо актуальна для дрібних виробників і, зокрема, у країнах, що розвива-
ються). Тягар цих витрат може стримувати розвиток у бідних країнах.

Інші країни-члени вважають, що дотримання приватних стандартів може бути 
підставою для технологічних змін і модернізації виробничих процесів, і, таким 
чином, спонукатиме розвиток.

Зв’язок із нормами СоТ

Країни-члени СОТ по-різному бачать роль держави в регулюванні приватних 
стандартів у галузі СФЗ. Конкретно ця розбіжність відображається в різному 
тлумаченні статті 13-ї Угоди СОТ із СФЗ. 

6 Дослідження прикладу Кенії (Graffham et al., 2007) показало, що в період між 2003 і 2006 
роками 60% невеликих виробників овочів втратили контракт з експортною компанією, з якою 
працювали в 2005 році, або були вилучені зі схем відповідності EurepGAP, оскільки не могли собі 
дозволити витрати на EurepGAP. (з доповіді Паскаля Л’ю в СОТ 9 липня 2009 року)
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Стаття 13-та Угоди СОТ про СФЗ, серед іншого, закріплює таке положення: 
«Члени СОТ повинні вжити доступні заходи для забезпечення того, щоб неу-
рядові установи на їхній території, а також регіональні органи з відповідни-
ми установами на їхній території дотримувались відповідних положень цієї 
Угоди».

Різні тлумачення виникають внаслідок того, що стаття 13-та Угоди СОТ про 
СФЗ не вказує, які саме заходи мають приймати члени СОТ і яким чином 
вони мають контролювати дотримання угоди на своїй території. Унаслідок 
цього, одні члени СОТ стверджують, що держава має брати повну відпові-
дальність за створені на її території приватні стандарти (у тому числі, за-
безпечувати їхню прозорість і гарантувати наукову обґрунтованість). Інші 
члени вважають, що неурядові організації мають бути вільними у своїх діях 
(у тому числі, у галузі створення приватних стандартів) і підпадати під міні-
мальний контроль з боку уряду, а роль держави має обмежуватись консуль-
тативними функціями. 

роЗгляд ПиТань ПриваТних СТандарТІв  
у коМІТеТах СоТ

Оскільки приватні стандарти використовуються в різних галузях, то пробле-
ми, які виникають у зв’язку з їх використанням, розглядались із моменту утво-
рення СОТ на різних його комітетах: з торгівлі та навколишнього середовища, 
з технічних бар’єрів у торгівлі та з санітарних та фітосанітарних заходів. На-
разі найбільш активна дискусія з питання приватних стандартів проходить на 
Комітеті з санітарних і фітосанітарних заходів (СФЗ).

комітет СоТ із торгівлі та навколишнього середовища 

Уперше питання приватних стандартів та їхнього впливу на міжнародну тор-
гівлю були порушені в кінці 1990-х років у Комітеті з торгівлі та навколишньо-
го середовища. На той час вони стосувались маркування продукції з метою 
захисту навколишнього середовища. 

Прикладом негативного впливу приватних стандартів для країн, що розви-
ваються, може слугувати досвід Колумбії.7 Колумбійські експортери зрізаних 
квітів постраждали від уведення приватної добровільної Програми Маркуван-
ня Квітів (Flower Label Program8), ініціативи німецької неурядової організації, 
спрямованої на обмеження використання токсичних хімічних речовин і пе-
стицидів у процесі вирощування таких квітів. Колумбія є великим експорте-
7 G/TBT/W/60
8 http://flp.greendata.de/ 
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ром зрізаних квітів із часткою світового ринку в 10%, і зрізані квіти є третім 
за значимістю сільськогосподарським експортом Колумбії.9 Хоча загальний 
експорт квітів із Колумбії зріс між 1992 і 1996 роками, експорт до Німеччини 
істотно скоротився, що пояснювалось поширенням приватних стандартів на 
німецькому ринку.10 Уряд Колумбії піддав Програму жорсткій критиці на тій 
підставі, що критерії, використані в схемі еко-маркування, були довільними; 
сама схема застосовувалась дискримінаційним чином; накладала значні витра-
ти на дотримання вимог; і насправді була обов’язковою, оскільки хто не від-
повідав вимогам Програми, підлягав «негативному тиску». Наразі Програма є 
неактивною. 

У 2000 році Індія висловила занепокоєння на засіданні Комітету СОТ із тор-
гівлі та навколишнього середовища, відзначивши високу вартість дотримання 
вимог добровільних схем екомаркування в текстильній та шкіряній промис-
ловості.11 Індія зазначила, що критерії маркування мали внутрішні недолі-
ки й надавали перевагу тим виробникам, які мають доступ до технологій та 
тестового обладнання. Інші члени СОТ, включаючи ЄС, Філіппіни, Колумбію 
та Нову Зеландію, також прокоментували на Комітеті з торгівлі та навколиш-
нього середовища вплив приватних стандартів на торгівлю.12

комітет із ТбТ 

Більшість торговельних занепокоєнь щодо маркування ставились у рамках 
Угоди про ТБТ на Комітеті СОТ із технічних бар’єрів у торгівлі. Вони, в ос-
новному, стосувались маркування продуктів харчування, а саме країни по-
ходження генетично модифікованих організмів (ГМО) та іншої інформації 
про продукт, зокрема, інформації про поживну цінність. Найбільш поширені 
специфічні торговельні занепокоєння включають: відсутність міжнародного 
стандарту, прозорість процесу затвердження, наукове обґрунтування, кіль-
кість часу, виділеного для розгляду нотифікації, і той факт, що маркування 
було обов’язковим.

Деякі стандарти, які спочатку були розроблені приватними компаніями, зго-
дом брались на озброєння урядами і ставали частиною національної системи 
стандартів. Це, наприклад, стосується маркування викидів вуглецю.13 Станом 
на 2009 рік у світі використовувалось 34 схеми маркування про рівень викидів 
вуглецю.14 Більшість маркувань складала добровільні приватні стандарти, як 
правило, патентовані стандартами виробника або маркуванням, прийнятим 

9 Станом на 2007 рік.
10 Samir R. Gandhi. Voluntary Environmental Standards: The Interplay Between Private Initiatives, 
Trade Rules And The Global Decision-Making Processes
11 WT/CTE/W/177
12 WT/CTE/M/20
13 Англ. Carbon footprint
14 https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr12_forum_e/article_e.htm?art=2 
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асоціаціями. Згодом Велика Британія, Японія і Франція почали розробляти 
свої власні добровільні ініціативи з маркування вуглецю. 

Так, Франція у 2010 році розробила проект закону щодо вимог до терморегу-
ляції будівель (так званий Закон Grenelle 2) і нового маркування, яким із лип-
ня 2011 року запускала пілотний проект із нових стандартів для будівельних 
матеріалів. На засіданні Комітету з ТБТ у квітні 2011 року15 Корея та Арген-
тина висловили занепокоєння стосовно потенційного негативного впливу за-
кону на міжнародну торгівлю. Вони стверджували, що закон робить вимоги 
до вуглецевих викидів обов’язковими, що підвищить витрати часу та коштів 
експортерів на відповідність вимогам. Питання викликало жваву дискусію і в 
жовтні 2013 року Франція зробила окрему презентацію на Комітеті з торгів-
лі та навколишнього середовища з роз’ясненням закону. Вона наголосила на 
експериментальному й добровільному характері нового маркування й на тому, 
що пілотний проект закінчився восени 2013 року.16

У той час, як уряди можуть використовувати маркування для досягнення ці-
лей політики, виробники розглядають вуглецеве маркування як можливість 
збільшити свою ринкову частку за рахунок диференціації продукту. Тим не 
менше, такі ініціативи викликають занепокоєння дрібних виробників і країн, 
що розвиваються, які стурбовані тим, що подібне маркування може означати 
великі та, на їхню думку, несправедливі додаткові витрати.

комітет із СФЗ 

Найбільш тривалі та детальні дискусії точаться на засіданнях Комітету СОТ 
із СФЗ.

Уперше питання приватних стандартів було поставлене на засіданні Комітету 
з СФЗ у квітні 2005 року, коли Сент-вінсент і гренадини заявили про надмір-
ність і необґрунтованість приватних стандартів щодо бананів. було зазна-
чено, що жорсткі фітосанітарні вимоги, розроблені приватним консорціумом 
європейських імпортерів EUREP17 щодо гранично допустимих норм залишків 
пестицидів у бананах (так званий стандарт EurepGAP), суперечать офіційним 
нормам ЄC.

Заяву Сент-Вінсенту і Гренадин підтримали представники з Ямайки, які по-
відомили, що мають схожі проблеми з жорсткими вимогами щодо поставок 
свіжих овочів і фруктів.

15 G/TBT/M/54
16 G/TBT/M/61
17 На той момент об’єднання імпортерів свіжих овочів і фруктів із ЄС мало назву EUREP. При-
ватний стандарт щодо свіжих овочів і фруктів, що був розроблений цією організацією, мав наз-
ву EurepGAP (діє сьогодні як GlobalGAP).
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Суть роз’яснення у відповідь на ці заяви полягала у тому, що вимоги щодо 
наявності пестицидів у поставках овочів і фруктів є приватним стандартом, 
виписаним неурядовою організацією, тому він не суперечить нормам ЄС і за-
конодавству в рамках СОТ. Також, оскільки вказані вимоги EurepGAP є при-
ватними стандартами, то вони є необов’язковими для виконання. 

Занепокоєння щодо обов’язкових вимог у дотриманні приватних стандартів 
на засіданні 2005 року поділили також Мексика й Аргентина.18

У жовтні 2006 року під час інформаційної сесії СОТ, у якій брали участь 
EurepGAP і ЮНКТАД, представники Сент-Вінсенту і Гренадин порушили пи-
тання про необхідність продовження розгляду «бананової» справи. 

Дискусію було продовжено в лютому 2007 року на черговому засіданні Комі-
тету СОТ із СФЗ, де знову було порушено питання приватних стандартів, які 
застосовуються щодо свіжих фруктів і овочів. Багато країн виступали за те, 
що приватні стандарти створюють додаткові бар’єри в торгівлі. Проте деякі 
члени СОТ, такі як Чилі та ЄС, заявили, що приватні стандарти можуть навіть 
сприяти торгівлі, оскільки експортерам, які відповідають стандартам, легше 
продавати свою продукцію — ЄС навів приклад перуанської спаржі, що про-
дається на ринках ЄС. Секретаріат СОТ розповсюдив додаткову інформацію 
про приклади приватних стандартів,19 де зазначив, що, за оцінкою ЮНКТАД, у 
світі існує більше 400 приватних стандартів або схем і їхня кількість постійно 
збільшується.

У липні 2008 року серед членів СОТ було поширено опитувальник, метою 
якого було вивчити ставлення спільноти до питання приватних стандартів і 
визначити її очікування щодо ролі приватних стандартів у санітарних і фіто-
санітарних заходах у майбутньому. Голова Комітету СОТ повідомив, що метою 
опитування було вивчення практичного досвіду членів СОТ у галузі дотри-
мання стандартів, розроблених у приватному секторі економіки. 

Опитування виявило, що основними суб’єктами, які встановлюють приватні 
стандарти, були великі підприємства роздрібної торгівлі, такі як супермаркети 
і гіпермаркети, і що товарами, на які найбільше вплинули ці стандарти, були 
свіжі фрукти та овочі, а також свіже, охолоджене або заморожене м’ясо.

Результати опитування показали, що більшість виробників розглядає приват-
ні стандарти як основні (якщо взагалі не єдині) умови, яких, на їхню думку, 
вони повинні дотримуватись для отримання доступу на ринки. Деякі учас-
ники опитування зазначили, що інколи вимоги приватних стандартів є надто 
складними або дорогими для невеликих компаній, що перешкоджає доступу на 

18 «Private Sector Standards and Developing Country Exports of Fresh Fruit and Vegetables” WTO, 
Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures, 2007. http://docsonline.wto.org/Dol2FE/Pages/
FormerScriptedSearch/directdoc.aspx?DDFDocuments/t/G/SPS/GEN761.doc 
19 G/SPS/GEN/746
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ринки. Одним із основних зауважень було те, що приватні стандарти є більш 
суворими, ніж міжнародні норми, які встановлені відкрито і мають науково 
обґрунтовану основу. Водночас, багато учасників погодились із твердженням, 
що приватні стандарти є важливими, оскільки надають споживачу додаткову 
впевненість у якості та безпечності продукції.20

На засіданні Комітету СОТ із СФЗ у 2009 році було досягнуто згоди розробити 
механізм взаємного інформування країн-учасниць щодо запроваджуваних на 
їхніх територіях приватних стандартів. Наразі, на думку країн-членів, приватні 
стандарти не є прозорими, оскільки про них не повідомляється в СОТ. Також 
до їх розробки не залучають експортерів. Однак думки учасників розділились 
щодо того, чи має таке інформування відбуватись у рамках засідань комітетів 
СОТ. СОТ особливо складно працювати над приватними стандартами, оскіль-
ки її членами є лише уряди країн, а її угоди є обов’язковими лише для урядів, а 
не безпосередньо для компаній або організацій приватного сектору.

Під час засідання Комітету з СФЗ у жовтні 2010 року представники Сальвадо-
ру висловили занепокоєння щодо впливу приватних стандартів на експорт із 
країн, що розвиваються. Хоча країни-члени мають право вживати санітарні та 
фітосанітарні заходи для захисту здоров’я людей, тварин і добробуту рослин, 
на думку Сальвадору, такі заходи повинні базуватись на науці, а не на комер-
ційних міркуваннях. Водночас, приватні стандарти виходять за рамки стан-
дартів, керівних принципів і рекомендацій, розроблених відповідними міжна-
родними організаціями.21 Занепокоєння Сальвадору було підтримано Кубою. 
Представники Еквадору й Колумбії зазначили вплив приватних стандартів на 
доступ до ринків і розвиток, особливо малих і середніх підприємств, які не 
можуть дозволити собі витрати на приватну сертифікацію.

Представник Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) відзначив, що важли-
во чітко розрізняти роль офіційних та приватних стандартів. МЕБ виступає за 
сумісність стандартів й уникнення конфліктів між обома їх видами. Особливо 
МЕБ був стурбований тим, що Підкомітет із рибальства Комітету ФАО з сіль-
ського господарства22 розробив принципи сертифікації для сільського госпо-
дарства, які змішують ролі офіційних і приватних стандартів.

На засіданні 2011 року члени Комітету з СФЗ дійшли згоди щодо списку пе-
реваг і недоліків приватних стандартів.23 Також було погоджено п’ять кроків 
у царині приватних стандартів, які необхідно здійснити найближчим часом:

20 “Possible Actions for the SPS Committee Regarding SPS-Related Private Standards”, опис 
міститься у документі Комітету СОТ з СФЗ, 2010. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/
DDFDocuments/87690/Q/G/SPS/W247R3.pdf 
21 G/SPS/R/61
22 Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) (англ. Food and Agriculture 
Organization, FAO) — міжнародна організація під патронатом ООН.
23 http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/sps_30mar11_e.htm 
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1. Розробити робоче визначення приватних стандартів у контексті СФЗ і 
обмежити подальші дискусії цим видом приватних стандартів. 

2. Комітету СОТ із СФЗ, Кодексу Аліментаріус, МЕБ і Міжнародній 
конвенції з карантину й захисту рослин регулярно інформувати один 
одного про важливі домовленості чи рішення у сфері приватних стан-
дартів.

3. Секретаріату СОТ інформувати Комітет СОТ із СФЗ про рішення в 
галузі приватних стандартів, прийнятих на нарадах чи під час засідань 
інших комітетів СОТ.

4. Представникам країн-членів інформувати бізнесові кола й приватний 
сектор щодо прийнятих рішень на засіданнях Комітету СОТ із СФЗ та 
важливість міжнародних стандартів Кодексу Аліментаріус, МЕБ і Між-
народної конвенції з карантину й захисту рослин.

5. Комітету СОТ із СФЗ вивчити можливість співпраці з Кодексом Алі-
ментаріус, МЕБ і Міжнародною конвенцією з карантину й захисту рос-
лин для спільної підготовки інформаційного матеріалу, у якому би під-
креслювалась важливість міжнародних стандартів у сфері СФЗ.

Також на засіданні обговорювалась можливість і шостого заходу, але учасни-
ки не дійшли згоди щодо процедури його впровадження. Суть заходу полягає, 
по-перше, у постійному взаємному обміні інформацією країнами-учасниками 
щодо приватних стандартів, запроваджуваних на їхніх територіях, і по-друге, 
у покращенні розуміння того, як приватні стандарти співвідносяться з міжна-
родними чи національними стандартами. Деякі країни-члени, такі як США та 
Нова Зеландія, зазначили, що приватні стандарти виходять за межі Угоди про 
СФЗ і тому будь-які дискусії з цього приводу мають відбуватись поза формаль-
ними чи неформальними сесіями Комітету з СФЗ.24

У червні 2013 року відбулось засідання Комітету СОТ із СФЗ , на якому, серед 
іншого, було розглянуто питання приватних стандартів.25 Учасники обгово-
рювали робоче визначення поняття «приватні стандарти», необхідність якого 
була визнана на засіданні в 2011 році.  Проте згоди щодо єдиного формулюван-
ня досягти так і не вдалось. Традиційно ставились питання щодо складності 
приватних стандартів, їхньої непрозорості й сумнівної наукової обґрунтова-
ності. У 2013 році основними доповідачами з цього питання стали Китай, Куба 
й Домініканська Республіка.

У березні 2014 року Представники Китаю закликали членів Комітету із СФЗ 
дійти згоди щодо визначення приватних стандартів задля уникнення «ката-
строфи» для Комітету. З ними погодились представники Белізу, які відзначи-
24 G/SPS/R/62
25 http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/sps_28jun13_e.htm 
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ли, що белізькі експортери папаї та цитрусових багато втрачають через не-
виправдані вимоги покупців. Ці вимоги можуть відрізнятися одна від одної 
навіть у покупців з однієї країни. Представники Сальвадору, Індії та Еквадору 
поділяли цю стурбованість.

Запропоноване Новою Зеландією і Китаєм рішення26 звучить так: «приватний 
стандарт СФЗ являє собою письмову вимогу або набір письмових вимог не-
урядової організації, які стосуються безпеки харчових продуктів, здоров’я тва-
рин або добробуту рослин і які призначені для загального й багаторазового 
використання».

Пропозиція також містила примітку про те, що робоче визначення не впливає 
на права й обов’язки членів у рамках Угоди про СФЗ або погляди країн-членів 
на сферу застосування цієї Угоди.

Незважаючи на застереження, деякі розвинені країни-члени заявили, що не 
можуть підтримати пропозицію, оскільки вона може означати, що приватні 
стандарти підпадають під дію Угоди про СФЗ.

Китай і Нова Зеландія повідомили, що опоненти, зокрема, не погоджувались 
із використанням термінів «неурядова організація» і «вимоги» в запропоно-
ваному визначенні. Аргентина заперечила, що ці терміни використовуються 
організаціями зі стандартизації, такими як Всесвітня організація з охорони 
здоров’я тварин (World Organization for Animal Health, OIE), у своїх визначен-
нях приватних стандартів і ніколи не мали жодних заперечень.

Багато африканських, латиноамериканських та карибських країн закликали до 
компромісу, стверджуючи, що дорогі й довільні приватні стандарти негативно 
позначаються на їхніх експортерах.

Через рік, у березні 2015 року, члени Комітету з СФЗ визнали, що зайшли в 
глухий кут із питання визначення приватних стандартів, і оголосили перерву 
в роботі електронної робочої групи щодо погодження робочого визначення 
приватних стандартів СФЗ. Визначення приватних стандартів, як зазначила 
Голова Комітету пані Ліліан Бвалья із Замбії, не має бути юридичним визна-
ченням, а має радше забезпечити основу для обмеження кола питань, що роз-
глядаються Комітетом.

26 G/SPS/W/276
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Приклади ПриваТних СТандарТІв  
й органІЗацІй-видавникІв

Приватні стандарти можуть мати як індивідуальних розробників (наприклад, 
мережа французьких гуртових магазинів Carrefour чи британських Tesco), 
так і колективних (наприклад, британський BRC Global Standard). Крім того, 
приватні стандарти можуть виникати як результат колективних міжнародних 
проектів (наприклад, стандарти GlobalGAP). З часом стандарти, які створюва-
лись як приватні, можуть визнаватись урядами країн і ставати національними 
стандартами.

Приватні стандарти можна умовно поділити на Кодекси поведінки покупця 
(buyer codes of conduct), сертифікати та маркування продукції. Відповідність 
кодексу поведінки покупця, зазвичай, вимагають роздрібні мережі та брендові 
магазини, такі як H&M, IKEA чи Wal-Mart. Постачальників та інших компа-
ній-експортерів просять дотримуватися вимог, викладених у цих кодексах по-
ведінки. У результаті, дотримання кодексу часто є необхідною умовою для іні-
ціювання або продовження ділових відносин з такою глобальною компанією.

Також на основі приватного стандарту може бути виданий сертифікат, напри-
клад, на відповідність стандартам Лісової опікунської ради (Forest Stewardship 
Council, FSC) або Social Accountability International для виробників меблів, 
який свідчить про успішне завершення процесу аудиту відповідно до вимог 
стандарту. Сертифікація може проводитись для товарів, а також для систем 
управління. Хоча сертифікат інколи вимагається покупцем, часто процес сер-
тифікації ініціюється постачальником, щоб диференціювати себе на ринку.

На товари також може наноситись маркування для споживача, щоб розрізни-
ти їх за екологічними й соціальними критеріями ефективності, встановленими 
в стандарті. Наприклад, маркування Oeko-Tex означає одяг або текстильні ви-
роби, безпечні для шкіри. Маркування продукції часто також включає в себе 
сертифікацію виробничих методів компанії.

У таблиці 1 наведено приклади деяких приватних організацій та стандартів, 
які вони розробляють.
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Таблиця 1: Деякі організації-видавники приватних стандартів

наЗва органІЗацІї Сфера діяльності країна базування 
(штаб-квартира)

ASTM International Стандарти для матеріалів, 
продуктів, систем та послуг

США

Carrefour Торгівля продовольчими й 
споживчими товарами через 
мережі супермаркетів

Франція

Demeter Розробка приватних 
стандартів у галузі органічних 
агропромислових продуктів

Німеччина

DIN Розробка нормативно-
технічної документації

Німеччина

ECMA Розробка стандартів 
для інформаційних і 
комунікаційних систем

Швейцарія, ЄС

GlobalGAP Розробка стандартів, що 
підтверджують безпеку 
харчової продукції

Велика Британія

IMS Global Learning 
Consortium

Стандарти сучасних 
навчальних технологій в 
освітній сфері.

США

JEDEC Solid State 
Technology Association

Інженерна стандартизація 
напівпровідникової продукції

США

Tesco Торгівля продовольчими й 
споживчими товарами через 
мережі супермаркетів

Велика Британія

Джерело: відкриті джерела

Нижче ми наводимо приклади деяких приватних стандартів.

GlobalGAP:27 Стандарт був розроблений у 1997 році роздрібними торгов-
цями, організованими в так звану Європейську робочу групу роздрібних 
торговців (EUREPGAP до 2007 року). Головне завдання цього стандарту — 
гарантувати безпеку харчової продукції. Цей стандарт підтверджує якість 
системи менеджменту, рівень безпеки та якості продукції, відповідність 
екологічним нормам, вимогам щодо професійного здоров’я і безпеки пра-
цівників, впливу на навколишнє середовище, здоров’я тварин та добробут 
рослин.

27 http://www.globalgap.org/uk_en/ 
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Q&S:28 Стандарт був створений у 2001 році, діє у сфері агропромислових і 
харчових продуктів. Стосується виключно якості управлінської системи й по-
ширюється на весь виробничо-логістичний ланцюг, починаючи від агропро-
мислового виробництва й закінчуючи доставкою до споживача. Стандарт був 
запроваджений і вперше почав діяти на території Німеччини, однак поступово 
поширюється і за межі цієї країни. 

FAMI-QS:29 Стандарт поширюється на корми для тварин, виробник стандар-
ту — Європейська асоціація харчових добавок. Мета стандарту — гарантувати 
безпеку та якість кормів для тварин, при цьому в основу стандарту покладено 
Європейські нормативи для кормів. Серед сертифікованих компаній є підпри-
ємства й ферми із країн ЄС, США, Нової Зеландії, Сінгапуру, Китаю, Індії.30

BRC Global Standard:31 Стандарт, створений з ініціативи приватних роздріб-
них торговців Великої Британії, що об’єднані в Британський роздрібний кон-
сорціум (BRC). Стандарт висуває вимоги до якості системи менеджменту як 
у підприємствах агропромислового й харчового секторів, так і у виробничих 
і логістичних компаніях.32 Станом на початок 2014 року більш ніж 20 тисяч 
постачальників продуктів харчування в 90-та країнах отримали сертифікати 
відповідності стандарту.33

International Food Standard (IFS):34 Серія стандартів, розробка яких розпоча-
лась у 2002 році. Стандарти поширюються на виробництво харчових і нехар-
чових продуктів, а також на пов’язані з ними процеси (наприклад, логістичні 
перевезення).35 Компанія, що прагне отримати сертифікат відповідності стан-
дарту, повинна пройти аудит (здійснюється співробітниками IFS) на відповід-
ність критеріям IFS. Під аудиторську перевірку підпадають такі блоки: 

•	 Якість менеджменту вищого керівництва компанії;
•	 Система контролю якості та безпеки продукції;
•	 Система контролю якості сировини;
•	 Виробничий процес;
•	 Аналітична робота й удосконалення, що здійснюються на підприємстві.

28 http://www.q-s.de/ 
29 http://www.fami-qs.org/ 
30 Покажчик організацій, сертифікованих стандартом, із зазначенням країни походження, 
http://www.fami-qs.org/certifiedcompanies 
31 www.brcglobalstandards.com/ 
32 http://www.brcglobalstandards.com/CertificationBodies.aspx#.UtfOCfu3BiI 
33 www.brcglobalstandards.com/ 
34 http://www.ifs-certification.com/index.php/en/retailers-en/ifs-standards/ifs-food 
35 http://www.ifs-certification.com/index.php/en/retailers-en/introduction-to-ifs 
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Demeter:36 Стандарт у галузі органічних агропромислових і харчових продук-
тів. Це один із перших стандартів у сфері виробництва органічної продукції, 
він розробляється з 1928 року. 

Tesco Nature’s Choice Environmental Standard:37 Екологічний стандарт, розро-
блений і вперше представлений у 1992 році у Великій Британії. Формулює ви-
моги до характеристик і використання пестицидів і добрив, використання води 
й різних форм енергії, переробки й повторного використання відходів, збере-
ження дикої природи та ландшафтів. Розробником цього приватного стандар-
ту є транснаціональна корпорація Tesco PLC, основним напрямком діяльності 
якої є продаж продуктів і товарів загального вжитку. Крім Tesco Nature’s Choice 
Environmental Standard, компанія Tesco розробляє приватні стандарти у сфері 
харчових продуктів, електроніки, меблів тощо.

Carrefour:38 Приватні стандарти, які стосуються вимог до розмірів, якості й 
пакування продовольчої і промислової продукції. Розробником є однойменна 
французька компанія роздрібної торгівлі. Серед іншого, стандарти передба-
чають єдину систему маркування і штрих-кодів, синхронізацію комп’ютерних 
систем і баз даних компанії Carrefour та її постачальників. 

GFSI:39 Глобальна ініціатива з безпечності харчових продуктів, створена в 2000 
році Форумом споживчих товарів для гармонізації стандартів у сфері якості та 
безпечності харчової продукції. GFSI об’єднує роздрібні мережі, виробників, 
перевізників, спеціалістів з харчової безпеки тощо. Компанії, які приєднались 
до GFSI, рівнозначно визнають сертифікати будь-якого зі стандартів, затвер-
джених GFSI.

IWAY40 компанії IKEA: ІКЕА сформулювала формальні соціальні та екологічні 
вимоги до своїх постачальників у стандарті IWAY, який застосовується до всіх 
зовнішніх постачальників і провайдерів послуг. Код IWAY має шість обов’яз-
кових основних вимог: заборона дитячої праці; примусової і кабальної пра-
ці; сильного забруднення навколишнього середовища; значних загроз безпеці 
праці; ведення обліку робочого часу та заробітних плат і надання працівникам 
страхування від нещасних випадків. 

36 http://www.demeter.net/ 
37 http://www.tesco.com/csr/g/g4.html 
38 http://www.filiere-qualite.carrefour.fr/
39 http://www.mygfsi.com/
40 http://www.ikea.com/ms/en_CN/about_ikea/our_responsibility/iway/index.html
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глоСарІй

кодекс аліментаріус (Codex Alimentarius) — збірник міжнародних стандар-
тів на харчові продукти, розроблених під керівництвом FAO/WHO. Мета Ко-
дексу Аліментаріус — захист здоров’я споживачів і гарантія дотримання чес-
них практик у торгівлі.

комісія кодексу аліментаріус  — організація, що розробляє та адмініструє 
Кодекс Аліментаріус. Була створена в 1963 році Продовольчою та сільсько-
господарською організацією ООН (ФАО) і Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я (ВОЗ) як їхній допоміжний орган для впровадження спільної ФАО/
ВОЗ програми стандартів на продукти харчування. 

Міжнародне епізоотичне бюро (Меб)  — міжурядова організація, відпові-
дальна за поліпшення здоров’я тварин у всьому світі. Організацію було створе-
но в рамках міжнародної угоди 25 січня 1924 року, пізніше, у травні 2003 року, 
МЕБ було перейменовано у Всесвітню організацію з охорони здоров’я тварин, 
однак стара назва і абревіатура також використовуються. 

Міжнародна конвенція з карантину й захисту рослин (IPPC) — багатосто-
роння міждержавна угода, підписана в 1951 році в межах Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Метою організації є ефективна 
взаємодія у сфері запобігання поширенню шкідників рослин і рослинницької 
продукції. Дія угоди поширюється не лише на агропромислову продукцію, але 
також на дикі рослини та ліси.
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