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ПерелІк абревІаТур 

ВООЗ  Всесвітня організація охорони здоров’я

ГАТТ   Генеральна угода про тарифи й торгівлю
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МТЦ  Міжнародний торговий центр

НПР  Належна практика регулювання 

СОТ  Світова організація торгівлі

СФЗ  Санітарні та фітосанітарні заходи

США  Сполучені Штати Америки

ТБТ  Технічні бар’єри в торгівлі

ЮНКТАД Конференція Організації Об’єднаних Націй із торгівлі та розвитку
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вСТуП 

У 1995 році під час Уругвайського раунду переговорів було створено Світову 
організацію торгівлі (СОТ), яка стала наступником Генеральної угоди про 
тарифи й торгівлю (ГАТТ). СОТ контролює виконання угод та домовлено-
стей, які регулюють питання міжнародної торгівлі, а також відповідає за про-
ведення багатосторонніх торговельних переговорів і консультацій між кра-
їнами-членами з питань лібералізації торгівлі та врегулювання торговельних 
спорів. 

Одне з важливих торговельних питань, яке регулює СОТ, стосується правил 
застосування технічних бар’єрів у торгівлі (ТБТ). Термін «технічні бар’єри в 
торгівлі» означає обов’язкові технічні регламенти та добровільні стандарти, 
які визначають специфічні характеристики продукту, наприклад, його розмір, 
форма, дизайн, маркування/упаковка, функціональність або продуктивність. 
Ці правила було визначено під час Уругвайсього раунду переговорів в Угоді 
про технічні бар’єри в торгівлі. Питання щодо використання окремих ТБТ 
розглядають на міністерських конференціях СОТ, а також під час роботи Ко-
мітету з питань ТБТ.

У цій статті представлено практику розгляду питань ТБТ в рамках роботи різ-
них органів СОТ. 

ПрийняТТя рІшень в раМках СОТ

Рішення в СОТ приймаються країнами-членами через різні ради й комітети, 
до складу яких входять всі країни-члени СОТ (див. Рисунок 1). Найвищим 
рівнем є Міністерські конференції, які мають проводитись не рідше одно-
го разу на два роки. На міністерських конференціях приймаються рішення з 
усіх питань, що стосуються будь-якої з багатосторонніх торговельних угод. 
З моменту початку Дохійського раунду переговорів у 2001 році вже відбулось 
7 міністерських конференцій, про які мова йшла в попередньому розділі. Між 
міністерськими конференціями працюють Генеральна рада (General Council), 
Орган врегулювання суперечок (Dispute Settlement Body) та Орган з огляду 
торговельної політики (Trade Policy Review Body). 

Третім рівнем вважаються три Ради, кожна з яких є відповідальною за вели-
кий спектр питань торгівлі. Це рада з питань торгівлі товарами (Council for 
Trade in Goods чи Goods Council), рада з питань торгівлі послугами (Council 
for Trade in Services чи Services Council) та рада з торговельних аспектів прав 
інтелектуальної власності чи рада ТрІПС (Council for Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights або TRIPS Council).
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Також до третього рівня належать ще 11 органів. шість органів, відомі як ко-
мітети, підзвітні Генеральній Раді, хоча спектр питань, який вони покривають, 
є вужчим. Комітети працюють із питаннями торгівлі та розвитку, навколиш-
нього середовища, регіональних торговельних угод та з адміністративними 
питаннями. Також на цьому рівні функціонують три робочі Групи, які регу-
люють питання інвестицій і конкурентної політики, прозорості державних за-
купівель та сприяння торгівлі. Додатково працюють ще два органи, що мають 
справу з багатосторонніми угодами, які не підписані усіма країнами-членами 
СОТ і яких існує чотири види: торгівля цивільною авіатехнікою, молочними 
продуктами, яловичиною, а також державні закупівлі. Ці органи регулярно ін-
формують Генеральну Раду про стан справ їхньої компетенції.

Наступний, четвертий, рівень складається з підрозділів органів третього рів-
ня. Так, Рада з питань торгівлі товарами має 11 комітетів (один із цих комі-
тетів — це якраз і є Комітет з питань ТБТ) та Рада з питань торгівлі послуга-
ми — 2 комітети та 2 робочі групи. До цього рівня також входять 2 підрозділи, 
підзвітні Органу врегулювання суперечок.

Оскільки рішення приймаються шляхом консенсусу та без голосування, важ-
ливе місце в переговорному процесі СОТ посідають неформальні консульта-
ції, у яких беруть участь усі країни-члени СОТ (їх представляють голови деле-
гацій). Останнім часом почастішали випадки, коли голова переговорної групи 
обговорює певний аспект з тими делегаціями, що більш зацікавлені в цьому 
питанні. Тим не менше, під час таких переговорів треба дотримуватись прин-
ципу прозорості (тобто країни-члени, що не брали участі в обговоренні, все 
одно мають знати про результати кожного з таких обговорень). Насамкінець 
усі рішення узгоджуються з усіма країнами та усіма іншими рішеннями (як 
єдиний «пакет»).

Також країни-члени створюють групи (коаліції), голови яких представляють 
інтереси всіх країн певної групи із дотриманням принципів прозорості та від-
критості.

МІнІСТерСькІ кОнференцІї

У вересні 2003 року у Канкуні (Мексика) проходила п’ята міністерська кон-
ференція, під час якої був розповсюджений проект канкунського міністер-
ського документу,1 що містив розділ, присвячений питанням технічного спів-
робітництва та технічній допомозі найменш розвинутим країнам. Зокрема, 
документом передбачалось створення Цільового Фонду та містився заклик 
до країн-членів забезпечити достатнє фінансування програм технічного 
співробітництва та розбудови потенціалу. Під час планування таких програм 

1 http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/draft_decl_rev2_e.htm 
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мають проводитись консультації з країнами-бенефіціарами та враховуватись 
регіональні та національні потреби. Заохочується співробітництво та коор-
динація цих заходів із іншими агенціями,2 зокрема тими, що працюють у рам-
ках комплексної платформи надання технічної допомоги найменш розвину-
тим країнам (Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance)3 та 
спільної комплексної програми технічної допомоги (Joint Integrated Technical 
Assistance Programme).4 

Протягом подальших стадій переговорів на рівні міністерських конференцій 
загальне питання технічного співробітництва ставилось практично на кож-
ному заході, однак питанням технічних регулювань та стандартів (технічних 
бар’єрів у торгівлі) рідко приділялась окрема увага. 

Після переговорів у Канкуні країни-члени СОТ провели переговори у 2004 
році в Женеві5 та у 2005 році в Гонконзі.6 Під час обох раундів питанням ТБТ 
не приділялось окремої уваги. 

У червні-липні 2006 року міністри й голови делегацій зустрілись у Женеві7 для 
проведення переговорів стосовно проектів угод із питань торгівлі сільсько-
господарськими та промисловими товарами. Під час обговорення доступу на 
ринок несільськогосподарських товарів (non-agricultural market access) окрема 
увага приділялась вивченню і стимулюванню використання ефективних меха-
нізмів надання допомоги найменш розвинутим країнам та країнам-членам, які 
знаходяться на початкових етапах розвитку, зокрема, у питаннях відповідності 
технічним стандартам та вимогам, диверсифікації продуктів і ринків, а також 
подолання інших нетарифних бар’єрів. 

Група NAMA-118 запропонувала надати додаткові фінансову та технічну допо-
могу країнам, що її потребують, через механізм допомоги в інтересах розвитку 
2 В основному під цими агенціями маються на увазі шість агенцій: МВФ, МТЦ, ЮНКТАД, 
ПРООН, Світовий банк і СОТ.
3 Ця комплексна платформа націлена на збільшення вигод для найменш розвинутих країн, які 
вони отримують від пов’язаної з торговельними питаннями технічної допомоги, що надходить до 
них від 6 основних агенцій та з інших джерел і націлена на покращення їх відповідності ринковому 
попиту та інтеграції до багатосторонньої торговельної системи. Документ №WT/LDC/HL/1/Rev.1 
від 23 жовтня 1997 року: http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/framework.htm  
4 Ця Програма має спільну мету з «комплексною платформою» та була започаткована у 1994 
році як проект співробітництва МТЦ, ЮНКТАД та СОТ для допомоги торговельним партнерам 
африканських країн. На цей момент фінансування програми складає 10 млн. дол. США, що над-
ходять від 13 донорів. http://www.jitap.org/info-e.htm 
5 http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/draft_text_gc_dg_31july04_e.htm 
6 http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm 
7 http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/modalities06_e.htm 
8 NAMA-11 — коаліція країн, що розвиваються, які виступають за обмежене відкриття ринку 
промислових товарів (надання гнучкості країнам, що розвиваються). Цікавляться тільки питан-
нями доступу до ринку несільськогосподарських товарів (non-agricultural market access, NAMA). 
До групи входять Аргентина, Бразилія, Єгипет, Індія, Індонезія, Намібія, Філіппіни, Півден-
на Африка, Туніс, Венесуела та Болівія. http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_
groups_e.htm 
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торгівлі (Aid for Trade),9 зокрема для кращої адаптації таких країн до диверси-
фікації ринків і зменшення пов’язаних із цим витрат.10 

Вагоме місце в переговорному процесі посідає «липневий пакет» модально-
стей11 2008 року. Останній переглянутий текст проекту «модальностей» був 
поширений у грудні 2008 року. Він вважається свого роду основою для оста-
точної угоди. У документі, який стосується доступу до ринку несільськогоспо-
дарських товарів,12 велика увага приділяється дотриманню Угоди про ТБТ та 
роботі Комітету з ТБТ (окремі розділи присвячені ринкам електроніки, про-
дукції лісового господарства, що використовується в будівництві, продукції 
автомобільної промисловості, а також медичним товарам та послугам). 

На сьомій міністерській конференції у Женеві в листопаді-грудні 2009 року об-
говорювались правила СОТ, багатостороння торговельна система та сучасний 
світовий економічний простір. Протягом третього дня конференції відбулась 
окрема сесія стосовно «внеску СОТ до відновлення, зростання та розвитку», 
під час якої серед інших ставились питання стандартів приватного сектору.13 

Восьма міністерська конференція14 була проведена в Женеві в грудні 2011 року. 
Міністри багатьох країн зауважили, що останніми роками в торгівлі сільсько-
господарськими товарами збільшився протекціонізм, який проявляється 
у формі обмежувальних заходів без наукового або технічного обґрунтування 
та не відповідає Угодам про ТБТ та СФЗ. Також було наголошено на актуально-
сті питань приватних стандартів та вимог до маркування харчових продуктів. 
У зв’язку з цим міністри запропонували зустрітись на технічну робочу зустріч 
із питань протекціонізму в 2012 році, щоб детально обговорити всі питання 
та залучити до обговорення всі країни, які мають відношення до цих питань. 
Наприкінці було зауважено: якщо країни-члени будуть краще виконувати свої 
обов’язки щодо нотифікації, це поліпшить виконання вимоги прозорості від-
повідними органами СОТ та допоможе зменшити протекціонізм.15

Дев’ята міністерська конференція відбулась 3–6 грудня 2013 року на Балі, де був 
затверджений «балійський пакет» документів.16 «Балійський пакет» став першою 
угодою, досягнутою в рамках СОТ, яку підтримали всі країни-члени. Найбільш 

9 http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/aid4trade_e.htm 
10 Negotiating Group on Market Access (2006). Towards NAMA modalities. 26 June 2006. 
JOB(06)/200/Rev.1 http://www.wto.org/english/tratop_e/markacc_e/mod_nama_26jun_e.doc
11 Проект «модальностей» містить формули та положення для зниження тарифів і субсидій, 
які спотворюють торгівлю. 
12 Negotiating Group on Market Access (2008). Fourth revision of draft modalities for non-
agricultural market access. 6 December 2008. TN/MA/W/103/Rev.3 http://www.wto.org/english/
tratop_e/markacc_e/namachairtxt_dec08_e.pdf 
13 http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/min09_e.htm 
14 http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min11_e/min11_e.htm 
15 Eighth Ministerial Conference (2011). Chairman’s Concluding Statement. 17 December 2011. WT/
MIN(11)/11 http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/MIN11/11.doc 
16 http://wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/tempdocs_e.htm
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значущим для світової торгівлі є частина пакету, що стосується сприяння тор-
гівлі і яка спрямована на боротьбу з бюрократією та прискорення проходження 
митного контролю в портах. Пакет включає положення щодо зниження імпорт-
них тарифів та сільськогосподарських субсидій з метою полегшити країнам, що 
розвиваються, ведення торгівлі з розвиненими країнами світу.

ДОхІйСький раунД ПереГОвОрІв ТбТ

Питання ТБТ ґрунтовно розглядались на початку Дохійського раунду пере-
говорів СОТ у 2001 році.17 Після тривалого обговорення практичних заходів 
для країн, що розвиваються, міністри ухвалили окрему постанову «Питання і 
проблеми, пов’язані із заходами втілення на практиці» від 14 листопада 2001 
року,18 окремий розділ якої присвячений ТБТ.

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

Перегляд Угоди про ТБТ. Міністри підтримали підхід, розроблений Комітетом 
із ТБТ, стосовно перегляду Угоди про ТБТ кожні три роки. 

Період часу, необхідний для пристосування до нових регламентів. Уго-
да про ТБТ (ст. 2.12) вимагає від країн-членів СОТ надавати іншим кра-
їнам-членам (особливо тим, що розвиваються) «обґрунтований період 
часу» для пристосування їхньої продукції або виробничих процесів до но-
вих регулювань країн-імпортерів (за винятком надзвичайних ситуацій та 
з урахуванням окремих умов). Міністри зголосились обмежити цей період 
часу шістьма місяцями.

Участь країн, що розвиваються, у роботі міжнародних організацій із стан-
дартизації. Генеральний директор СОТ залучає країни, що розвиваються, до 
процесу міжнародної стандартизації, зокрема до координації зусиль із відпо-
відними міжнародними організаціями та визначенням потреб надання техніч-
ної допомоги в цих питаннях. Міністри спонукають генерального директора 
СОТ продовжувати діяти в цьому напрямку й надати пріоритет участі най-
менш розвинутим країнам. 

Надання фінансової і технічної допомоги найменш розвинутим країнам. 
Міністри закликали всі країни-члени надавати фінансову й технічну допомогу 

17 У листопаді 2001 року на Четвертій конференції міністрів країн-членів СОТ, що відбулась 
у Доха (Катар), була підписана Дохійська декларація міністрів, у якій було встановлено мандат 
для переговорів. Метою Дохійського раунду є реформування міжнародної системи торгівлі че-
рез зниження торговельних бар’єрів та перегляд правил міжнародної торгівлі.
18 Іmplementation-related issues and concerns. Decision of 14 November 2001 http://www.wto.org/
english/tratop_e/dda_e/implem_explained_e.htm 
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найменш розвинутим країнам, щоб останні могли компетентно реагувати на 
нові заходи ТБТ, які можуть створювати перешкоди для їхньої торгівлі. Також 
міністри звернулись до країн-членів із закликом допомагати найменш розви-
нутим країнам у загальному втіленні Угоди про ТБТ на практиці. 

Оскільки переговорний процес стосується багатьох тем, переговори й досі 
тривають. Точкою відліку була Дохійська декларація міністрів, яка встановила 
багато цілей для переговорів, що відображали різні позиції країн-членів. Ме-
тою переговорів було знаходження «спільної мови» й консенсусу.

кОМІТеТ З ПиТань ТбТ 

Опис роботи комітету з питань ТбТ

Відповідно до ст. 13 Угоди про ТБТ, Комітет має складатись із представників 
кожної країни-члена, самостійно обирати голову Комітету та зустрічатись не 
рідше одного разу на рік. Зустрічі Комітету організовуються для надання кра-
їнам-членам можливості консультацій з будь-яких питань, що мають відно-
шення до Угоди про ТБТ. У разі необхідності Комітет може створювати робочі 
групи та інші органи. Однак Комітет має намагатись уникати дублювання ро-
боти й обов’язків із іншими державними органами з технічних питань.19 

Планові засідання Комітету проводяться три рази на рік. Після кожного засі-
дання публікуються Протоколи (Minutes of the meeting).20 В окремому доку-
менті Комітет публікує всі затверджені рішення й рекомендації.21

Відповідно до Угоди про ТБТ Комітет зобов’язаний щорічно переглядати пи-
тання втілення на практиці й функціонування Угоди, враховуючи її цілі. На 
першій (березневій) зустрічі Комітету кожного року оприлюднюється щоріч-
ний звіт з оглядом вищеназваних питань попереднього року.22 Звіт висвітлює 
такі питання: (1) механізм огляду заходів ТБТ (характеристика надісланих 
нотифікацій, процедури технічних регулювань й оцінки відповідності, ноти-
фікації відповідно до Кодексу належної практики з розробки, прийняття та 
застосування стандартів, нотифікації відповідно до ст. 10.7, питання торгівлі 

19 Ст. 13 Угоди про ТБТ: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm#articleXIII
20 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20g/
tbt/m/*%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# 
21 Decisions and recommendations adopted by the WTO Committee on Technical Barriers to Trade 
since 1 January 1995 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@
Symbol=%20g/tbt/1/rev*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged
=true#
22 annual review of the implementation and operation of the TBT Agreement https://docs.wto.org/
dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20(@Symbol=%20g/tbt/*%20not%20(w%20or%20
spec))%20and%20(%20@Title=%20annual%20review))&Language=ENGLISH&Context=FomerScripted
Search&languageUIChanged=true#
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щодо окремих товарних позицій (види, кількість та цілі цих питань), розподіл 
заходів за країнами-членами), (2) суперечки стосовно заходів, які зачіпають 
Угоду про ТБТ, (3) технічна допомога (проведення регіональних та національ-
них семінарів, курсів із поглиблення розуміння торговельної політики та он-
лайн навчання).

Також щорічно Комітетом оприлюднюється короткий звіт роботи Комітету23 
(на 1 сторінку), інформацію з якого включено до звіту щодо Угоди про ТБТ.

Раз на три роки Комітет оприлюднює огляд, у якому розглядаються прогрес та 
проблеми, пов’язані з функціонуванням та втіленням на практиці Угоди. Зазвичай 
огляд складається з таких розділів: (1) втілення Угоди про ТБТ на практиці та її 
адміністрування, (2) належна регуляторна практика, (3) прозорість, (4) процедури 
оцінки відповідності, (5) технічна допомога та спеціальний і диференційний ре-
жим та (6) інші питання. На цей момент підготовлено шість трирічних оглядів.24

Часто на засідання Комітету запрошуються організації-спостерігачі для по-
ширення досвіду їхньої діяльності стосовно технічної допомоги, яка сто-
сується питань ТБТ. Так, станом на 2010 рік серед таких спостерігачів були 
Європейська асоціація вільної торгівлі, Продовольча й сільськогосподарська 
організація, Міжнародна електротехнічна комісія, Міжнародний валютний 
фонд, Міжнародна організація із стандартизації, Міжнародний торговий 
центр, Організація економічного співробітництва та розвитку, Конференція 
Організації Об’єднаних Націй із торгівлі та розвитку, Економічна комісія 
ООН для Європи, Організація Об’єднаних Націй із промислового розвитку, 
Всесвітня організація охорони здоров’я, Кодекс Аліментаріус, Світовий банк 
та інші.25

Кожна країна-член, оформивши передплату, може отримувати нотифікації 
(які надсилають країни-члени) від Комітету на щотижневій основі в електро-
нному форматі.

Іноді в країн-членів виникає потреба в консультаціях із певною країною 
щодо окремих питань, пов’язаних із новими заходами у сфері ТБТ. Відпо-
відно до ст. 14 Угоди про ТБТ консультації та врегулювання суперечок щодо 
будь-якого питання, що стосується Угоди, здійснюються за сприяння Органу 
врегулювання суперечок (Dispute Settlement Body) і повинні відповідати по-
23 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20(@Symbol=%20(g/
tbt/*%20or%20g/l*)%20not%20(com%20or%20m%20or%20w))%20and%20(@DocumentType=%20
report)%20and%20(@Title=%20committee%20on%20technical%20barriers%20to%20trade%20not%20
(chairman%20or%20discussions%20or%20draft%20or%20review%20or%20transitional))%20)&Langua
ge=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# 
24 triennial review of the operation and implementation of the Agreement on Technical Barriers to 
Trade under article 15.4 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20(@
Symbol=%20g/tbt/*%20not%20(w%20or%20spec))%20and%20(%20@Title=%20triennial%20
review)%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# 
25 Див. FIFTEENTH ANNUAL REVIEW.
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ложенням статей XXII і XXIII ГАТТ 1994, як вони застосовуються в Домовле-
ності про правила й процедури врегулювання суперечок (Dispute Settlement 
Understanding). 

Експертна панель із врегулювання суперечок (Dispute settlement panel або 
panel) вивчає питання та видає звіт із висновками й рекомендаціями. Вона 
може залучати до роботи групу експертів щодо специфічних технічних питань. 
Після отримання висновків країни, втягнуті у суперечку, можуть звернутись 
до Апеляційного органу. Зазвичай, процедура займає близько 1 року.26 

Протягом 2001–2015 років були випадки, коли країна-член відкликала свою 
скаргу, тому що питання було врегульовано під час неформальних переговорів.

Оскільки переговори з питань ТБТ проходять на зустрічах Комітету, кожна 
країна має змогу висловити свою індивідуальну позицію. Тому в цих перего-
ворах країни діють індивідуально, а не групами (як, наприклад, у переговорах 
на вищих рівнях).

Засідання комітету з питань ТбТ протягом 2001–2015 років

2001 рік. У 2001 році проведено три планові зустрічі Комітету з питань ТБТ 
(30 березня, 29 червня та 9 жовтня), а також надіслано 538 нотифікацій щодо 
технічних регулювань та процедур оцінки відповідності країнами-членами СОТ.27

Протягом зустрічей Комітету в 2001 році заяви членів стосувались втілення 
на практиці й адміністрування Угоди про ТБТ, технічної допомоги й статусу 
спостерігача. Але заходи деяких країн-членів призвели до суперечок. Комітет 
запрошував на зустрічі міжнародні організації, що мають статус спостерігачів, 
щоб вони проінформували щодо технічної допомоги, а також порадили шляхи 
залучення членів (особливо країн, що розвиваються,) до ефективного співро-
бітництва. Крім цього, Комітет продовжував роботу над Програмою технічно-
го співробітництва відповідно до рекомендацій міністрів у Доха.

26 Перші 60 днів проводяться консультації тощо, а потім 45 днів формується експертна гру-
па. Далі, через 6 місяців сторони суперечки отримують звіт експертної групи, ще через 3 тижні 
цей звіт розповсюджується серед інших країн-членів СОТ. Наприкінці сторонам надається 60 
днів для втілення рекомендацій і висновків на практиці за сприяння Органу врегулювання су-
перечок. Часто країни йдуть далі і звертаються до Апеляційного органу, який готує свій звіт 
ще 60–90 днів. Потім стандартно надається 30 днів, щоб втілити висновки на практиці. Але в 
багатьох випадках країни просять подовжити цей термін. Також часто в процесі консультацій 
долучаються інші країни, що затягує процес іноді до декількох років. http://www.wto.org/english/
thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm 
27 Committee on Technical Barriers to Trade (2002). Seventh annual review of the implementation 
and operation of the TBT agreement. G/TBT/11/Rev.1 4 March 2002: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/
FE_Search/FE_S_S009-1.aspx?language=E&CatalogueIdList=116035,115114,55943,103099,95342,6797
4,78948,66637,58525,56717&CurrentCatalogueIdIndex=9&FullTextSearch= 
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28 червня відбулась окрема нарада, присвячена питанням інформаційного об-
міну, що дозволила членам обмінятись досвідом з цього приводу та вивчити 
процедуру подання нотифікацій. Країни-члени подали до Комітету на розгляд 
низку пропозицій із цього питання.

2002 рік. У 2002 році проведено три планові зустрічі Комітету з питань ТБТ 
(15 березня, 20–21 червня та 17 жовтня), а також надіслано 581 нотифікацію 
щодо технічних регулювань та процедур оцінки відповідності країнами-члена-
ми СОТ.28

Протягом зустрічей Комітету в 2002 році заяви членів стосувались втілення 
на практиці й адміністрування Угоди про ТБТ (декілька членів проінфор-
мували Комітет про заходи, які вони зробили в цьому напрямку), техніч-
ної допомоги й статусу спостерігача. Але заходи деяких країн-членів були 
розцінені іншими країнами-членами як такі, що можуть створити бар’єри 
для торгівлі та не відповідають положенням Угоди. Комітет запрошував на 
зустрічі міжнародні організації, що мають статус спостерігачів, щоб вони на-
дали інформацію щодо технічної допомоги, а також порадили стосовно шля-
хів залучення членів (особливо країни, що розвиваються,) до ефективного 
співробітництва.

На наступних двох зустрічах 2002 року Комітет продовжив роботу над Програ-
мою технічного співробітництва відповідно до рекомендацій міністрів у Доха. 
Було підготовлено анкету для допомоги країнам-членам, що розвиваються, 
у  виявленні та визначенні пріоритетності їх конкретних потреб у питаннях 
ТБТ. П’ятдесят країн-членів, що розвиваються, надали відповіді на цю анкету 
для розгляду Комітету. Також продовжилась робота відповідно до мандату Мі-
ністерської Конференції у Доха 2001 року, зокрема, стосовно питань втілення 
заходів на практиці.

2003 рік. У 2003 році проведено три планові зустрічі Комітету з питань ТБТ 
(20 березня, 2 липня та 7 листопада), а також надіслано 794 нотифікації щодо 
технічних регулювань та процедур оцінки відповідності країнами-членами 
СОТ.29

Засідання Комітету 2003 року були присвячені втіленню на практиці та адміні-
струванню Угоди про ТБТ, наданню технічної допомоги та статусу спостеріга-
ча, а також підготовці Третього трирічного огляду.

28 Committee on Technical Barriers to Trade (2003). Eighth annual review of the implementation 
and operation of the TBT agreement. G/TBT/12 21 February 2003: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/
FE_Search/FE_S_S009-1.aspx?language=E&CatalogueIdList=116035,115114,55943,103099,95342,6797
4,78948,66637,58525,56717&CurrentCatalogueIdIndex=9&FullTextSearch= 
29 Committee on Technical Barriers to Trade (2004). Ninth annual review of the implementation and 
operation of the TBT agreement. G/TBT/14 4 March 2004: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/
FE_S_S009-1.aspx?language=E&CatalogueIdList=116035,115114,55943,103099,95342,67974,78948,66
637,58525,56717&CurrentCatalogueIdIndex=9&FullTextSearch= 
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У 2003 році налічувалось 12 випадків, коли країни чекали консультацій. Серед 
них імпортні обмеження в Індії у рамках її експортної та імпортної політики на 
2002–2007 роки (ЄС запросили консультації у 2002 році; США приєднались у 2003 
році), заходи, що впливають на експортерів вина до ЄС (Аргентина), заходи, що 
впливають на експортерів сірників до Мексики (Чилі) тощо. Додатково два випад-
ки були в активній стадії панельних дискусій. Це захист торгових марок та геогра-
фічних позначень для сільськогосподарських та харчових продуктів у ЄС (з 1999 
року — США, з 2003 — Австралія) та заходи, що зачіпають схвалення й маркетинг 
біотехнологічних продуктів у ЄС (з 2003 року США, Канада та Аргентина). 

Крім цього, один випадок був із категорії взаємоузгоджених рішень. Тобто, у 
березні 2001 року Перу запросили консультації з ЄС стосовно випадку тор-
говельного визначення «сардин», коли перуанські експортери не могли вико-
ристовувати це визначення для своєї продукції. Після більш ніж дворічного 
розгляду цього випадку в червні 2003 року ЄС та Перу проінформували орган 
із врегулювання суперечок, що вони досягли порозуміння відповідно до ст. 
3.6 Домовленості про правила й процедури врегулювання суперечок (Dispute 
Settlement Understanding (DSU)).

2004 рік. У 2004 році проведено три планові зустрічі Комітету з питань ТБТ 
(23 березня, 1 липня та 4 листопада), на яких поставлено 27 питань торгівлі 
стосовно окремих товарних позицій. Також країнами-членами СОТ надіслано 
638 нотифікацій щодо технічних регулювань та процедур оцінки відповідно-
сті.30

Протягом зустрічей Комітету в 2004 році 10 членів проінформували Комітет 
про заходи, до яких вони вдавались, для втілення на практиці й адмініструван-
ня Угоди про ТБТ. Також Комітетом обговорювались окремі розділи третього 
трирічного огляду. 

Протягом 2004 року було проведено дві тематичні зустрічі. Перша (29 червня) 
стосувалась процедур оцінки відповідності, друга (2–3 листопада) — процедур 
інформаційного обміну.

2004 рік відзначився одинадцятьма питаннями, за якими країни-члени ще 
чекали рішення, та двома активними дискусіями. Серед активних продов-
жувались дискусії щодо випадків захисту торгових марок і географічних 
позначень та маркетингу біотехнологічної продукції у ЄС (див. 2003 рік). 
Стосовно заходу щодо імпорту Мексикою чилійських сірників (див. 2003 
рік), у 2001 році Чилі запросила консультації з Мексикою з цього приводу, 
а в 2004 році забрала свою заяву, оскільки вирішила це питання під час 

30 Committee on Technical Barriers to Trade (2005). Tenth annual review of the implementation and 
operation of the TBT agreement.  
 G/TBT/15 4 March 2005: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-1.aspx?language=E
&CatalogueIdList=116035,115114,55943,103099,95342,67974,78948,66637,58525,56717&CurrentCatal
ogueIdIndex=9&FullTextSearch= 
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неформальних переговорів із Мексикою. Серед згаданих вище одинадця-
ти питань позивачами у трьох випадках були США (проти Мексики (живі 
свині) та два проти Кореї (аграрна продукція)), у двох — ЄС (проти Індії 
(імпортні обмеження) та США (імпорт продуктів птиці)), у двох — Кана-
да (проти США (імпорт ВРХ, свиней та зернових із Канади) та ЄС (імпорт 
хвойної деревини з Канади) тощо.

2005 рік. У 2005 році проведено три планові зустрічі Комітету з питань ТБТ 
(22–23 березня, 16–17 червня та 2 листопада), на яких обговорено 25 питань 
торгівлі окремими товарами (14 з яких були новими). У 2005 році країнами-чле-
нами СОТ було надіслано 771 нотифікацію щодо технічних регулювань та про-
цедур оцінки відповідності.31

Більшість питань, які розглядались на засіданнях Комітету, мали на меті за-
хист здоров’я або безпеку людей, а також охорону навколишнього середовища, 
запобігання шахрайським діям та захист прав споживачів. Більшість нотифі-
кацій було надіслано Китаєм (112) та США (72). 

2006 рік. У 2006 році проведено три планові зустрічі Комітету з питань ТБТ 
(15–17 березня, 7–9 червня та 9 листопада), на яких обговорено 74 питання 
торгівлі окремими товарами (34 з яких були новими). На зустрічі в листопа-
ді був завершений четвертий трирічний огляд. У 2006 році країнами-членами 
СОТ було надіслано 875 нотифікацій щодо технічних регулювань та процедур 
оцінки відповідності.32

На зібранні Комітету в червні 2006 року країни-члени обговорили питання 
втілення Угоди про ТБТ на практиці та її адміністрування, її трирічного огля-
ду, технічної кооперації та інші. Так, відповідно до Угоди кожна країна-член 
має інформувати Комітет про питання втілення та адміністрування Угоди. На 
момент зустрічі це хоча б одного разу робили 106 країн-членів СОТ.33 

Під час зустрічі країни-члени висловлювали занепокоєння щодо дев’яти 
нових та шістнадцяти з тих, що вже обговорювались, заходів, які можуть 
спричинити технічні бар’єри в торгівлі. Серед них система аудиту Китаю 
стосовно маркування імпортних продуктів харчування та косметичної 

31 Committee on Technical Barriers to Trade (2006). Eleventh annual review of the implementation 
and operation of the TBT agreement.  
G/TBT/18 17 February 2006: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-1.aspx?language
=E&CatalogueIdList=116035,115114,55943,103099,95342,67974,78948,66637,58525,56717&CurrentC
atalogueIdIndex=9&FullTextSearch= 
32 Committee on Technical Barriers to Trade (2007). Twelfth annual review of the implementation 
and operation of the TBT agreement. G/TBT/21/Rev.1 4 April 2007: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/
FE_Search/FE_S_S009-1.aspx?language=E&CatalogueIdList=116035,115114,55943,103099,95342,6797
4,78948,66637,58525,56717&CurrentCatalogueIdIndex=9&FullTextSearch= 
33 Committee on Technical Barriers to Trade (2006). Statements on implementation and administration 
of the agreement under article 15.2. 16 February 2006. G/TBT/GEN/1/Rev.3 http://docsonline.wto.org/
imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBT/GEN1R3.doc 
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продукції; вимоги Індії щодо обов’язкового маркування та отримання до-
зволу на ввезення біотехнологічних продуктів харчування; внесення змін у 
Японії до наказу стосовно промислової безпеки та закону про охорону здо-
ров’я; переробка електричної та електротехнічної продукції та автомобілів 
у Кореї; проект класифікації реакцій вогнестійкості будівельної продукції 
в ЄС та інші.

Серед інших питань цієї зустрічі було обговорення презентації представника 
ЄС стосовно розробленої он-лайн системи, спрямованої на надання допомоги 
країнам, що розвиваються, в отриманні доступу на європейський ринок (EC 
Exporters’ Helpdesk).34 Також Канада й Нова Зеландія висловили занепокоєння 
роботою Комітету Кодекс Аліментаріус з маркування харчових продуктів.

2007 рік. У 2007 році проведено три планові зустрічі Комітету з питань ТБТ 
(21 березня, 5 липня та 9 листопада), на яких обговорено 45 питань торгівлі 
(28 з яких були новими). Країни-члени надіслали 1030 нотифікацій за 2007 рік.35 

На засіданні Комітету в липні 2007 року делегації країн-членів обговорили 
близько тридцяти різних проблем, пов’язаних із стандартами й технічними 
бар’єрами в торгівлі. Дискусії стосувались заходів, які знаходяться в стадії 
розробки або вже набули чинності, або перебувають у процесі реалізації. 
Обговорення стосувались проектів законів Нідерландів і Бельгії про тор-
гівлю тюленевою продукцією, політики контролю забруднень щодо елек-
тронних інформаційних продуктів Китаю, маркування країни походження 
в США, проектів стандартів на сир в Канаді, маркування снеків у Таїланді, 
а також постанови ЄС стосовно реєстрації, оцінки та авторизації хімічних 
речовин (REACH).

REACH ЄС було центральною темою обговорення на зустрічі Комітету в ли-
стопаді 2007 року. Аргентина поставила питання невизначеності того, як пра-
цює REACH, складності й двозначності його використання, можливості бю-
рократії, з ним пов’язаної, додаткових витрат тощо. Бразилія, США, Корея, 
Австралія, Японія, Канада, Тайвань, Чилі, Китай, Мексика й Таїланд підтри-
мали Аргентину та зауважили, що ці питання вже обговорювались на зустрічі 
Групи Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва з ЄС у Брюс-
селі. Однак ЄС зауважив, що до REACH вже було внесено зміни відповідно 
до зауважень, які надходили протягом періоду консультацій. ЄС запевнив, що 
REACH буде використовуватись прозоро, відкрито та без дискримінації. Та-
кож протягом цієї зустрічі обговорювались питання інших регулювань та за-
ходів, які можуть створити технічні бар’єри в торгівлі.36 

34 http://exporthelp.europa.eu/ 
35 Committee on Technical Barriers to Trade (2008). Thirteenth annual review of the implementation 
and operation of the TBT agreement. G/TBT/23 20 February 2008: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/
FE_Search/FE_S_S009-1.aspx?language=E&CatalogueIdList=116035,115114,55943,103099,95342,6797
4,78948,66637,58525,56717&CurrentCatalogueIdIndex=7&FullTextSearch=
36 http://www.wto.org/english/news_e/news07_e/tbt_9nov07_e.htm 
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2008 рік. У 2008 році відбулись 4 важливі події. Було проведено три планові зу-
стрічі Комітету з питань ТБТ (20 березня, 1–2 липня та 5–6 листопада), на 
яких обговорено 59 питань торгівлі (33 з яких були новими). Основною темою 
на двох зустрічах (у березні та листопаді) була хімічна продукція. Одна зустріч 
була присвячена питанням торгівлі винами й спиртовою продукцією (у липні). 
Також цього року був організований перший спеціалізований курс щодо Угоди 
про ТБТ (27 жовтня-7 листопада). За 2008 рік країни-члени надіслали 1251 но-
тифікацію.37 

У березні 2008 року продовжилась дискусія щодо REACH ЄС (ця тема 
обговорюється з 2003 року та вже ставилась на шістнадцяти зустрічах 
Комітету). Окремим блоком обговорювались питання стосовно дитячих 
іграшок (зокрема Малайзія, Таїланд та ЄС висловили стурбованість з 
приводу токсикологічних випробувань, уведених Бразилією на імпортні 
іграшки).38

У листопаді питання стосовно торгівлі хімічною продукцією знову стали цен-
тральною темою на зустрічі Комітету з питань ТБТ. Два заходи, про які ЄС 
надіслав нотифікації, отримали зауваження від 29 країн-членів. Більше 20 тор-
говельних партнерів ЄС (в т. ч. Канада, Китай та Куба) заявили про свою стур-
бованість з приводу запропонованих змін до вимог ЄС щодо класифікації та 
маркування близько 600 речовин. Також продовжилась дискусія щодо REACH 
ЄС та інших питань.

Протягом зустрічі Комітету з питань ТБТ у липні було поставлено 33 різ-
них питання торгівлі, пов’язаних із використанням нормативних докумен-
тів країн-членів СОТ. Центральною темою дискусій були питання стосов-
но ринків вина та спиртних напоїв. Так, наприклад, Мексика висловила 
заклопотаність з приводу бразильського стандарту якості для виробни-
цтва текіли. Текіла належить до певного географічного позначення в Мек-
сиці з 1977 року, а бразильський стандарт націлений на зміну цього виду 
текіли. ЄС підтримав Мексику в цьому. Бразилія зауважила, що врахує ці 
коментарі. Інші два питання стосувались вимог маркування вина. ЄС ви-
словив занепокоєння з цього приводу по відношенню до Бразилії, а Чилі 
до Колумбії. 

2009 рік. 2009 рік відзначився п’ятьома подіями. Було проведено три планові 
зустрічі Комітету з питань ТБТ (18–19 березня, 25–26 червня та 5–6 листопа-
да), на яких обговорено 75 питань торгівлі (47 із яких були новими). Також було 
проведено семінар стосовно ролі міжнародних стандартів в економічному роз-
витку (16–17 березня) та спільний навчальний курс із сільського господарства, 

37 Committee on Technical Barriers to Trade (2009). Fourteenth annual review of the implementation 
and оperation of the TBT agreement G/TBT/25. 4 March 2009: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_
Search/FE_S_S009-1.aspx?language=E&CatalogueIdList=116035,115114,55943,103099,95342,67974,78
948,66637,58525,56717&CurrentCatalogueIdIndex=6&FullTextSearch= 
38 http://www.wto.org/english/news_e/news08_e/tbt_20march08_e.htm 
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СФЗ та ТБТ для країн Карибського басейну (2–13 листопада). За 2009 рік члени 
надіслали 1490 нотифікацій.39 

Регулярна зустріч Комітету з питань ТБТ відбулась 18–19 березня. Цього разу було 
поставлено найбільшу кількість питань щодо окремих торговельних обмежень за 
одну зустріч із моменту ведення переговорів на Комітеті з питань ТБТ (44 питан-
ня). Окрім традиційних тем торгівлі дитячими іграшками, хімічною продукцією, 
винами та спиртовими напоями, була поставлена нова тема — бавовни. 

Тема бавовни була поставлена США, Австралією та ЄС. Питання стосувались 
запровадження в Китаї схеми державного контролю класифікації якості ім-
портної бавовни. На думку країн-членів СОТ, що поставили це питання, така 
схема краще спрацює на базі комерційних контрактів без втручання держав-
них органів влади. Будучи найбільшим імпортером бавовни у світі, Китай 
зауважив, що вимоги до імпортної бавовни є навіть м’якшими за ті, що ви-
суваються до вітчизняних виробників. Також цей захід є необов’язковим і бе-
зоплатним для експортерів бавовни до Китаю. 

З липня обговорюється питання вимог ЄС щодо маркування свіжого м’яса 
птиці. Цього разу Бразилія та Австралія висловили свою стурбованість з цьо-
го приводу. З точки зору Бразилії, розморожене й свіже м’ясо птиці є анало-
гічними продуктами, і закордонні постачальники завжди морозять м’ясо, щоб 
доставити його на далекі відстані. Тому нове визначення ЄС свіжого м’яса є 
дискримінаційним по відношенню до міжнародних партнерів ЄС. Австралія 
попросила обґрунтувати, чи відповідає ця вимога міжнародним стандартам. 
Однак ЄС відстояли свою позицію.

З нових питань багато уваги привернули питання торгівлі сигаретами. США 
заборонили ввезення сигарет із певними запахами/смаками з метою захисту 
молоді від раннього куріння. Індонезія висловила стурбованість із цього при-
воду. Однак США захистили свою позицію. Подібна політика також набула 
чинності й у Канаді в жовтні 2009 року (заборона на використання смаків у си-
гаретах). Аргентина, Мексика, Швейцарія, Колумбія, ЄС, Туреччина, США та 
Македонія підтримали Канаду.

2010 рік. У 2010 році відбулося п’ять важливих подій, у тому числі дві планові 
зустрічі. Загалом протягом 2010 року на Комітеті було обговорено 60 питань 
торгівлі (29 з яких були новими), було надіслано більше 1400 нотифікацій сто-
совно запланованих заходів країн (зростання на 60%). Більшість заходів були 
націлені на захист та безпеку здоров’я людей. Лише декілька з них призвели до 
суперечок.40

39 Committee on Technical Barriers to Trade (2010). Fifteenth annual review of the implementation 
and operation of the TBT agreement. G/TBT/28. 5 February 2010: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/
FE_Search/FE_S_S009-1.aspx?language=E&CatalogueIdList=116035,115114,55943,103099,95342,6797
4,78948,66637,58525,56717&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextSearch=
40 http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBT/29.doc 
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На першій зустрічі Комітету з питань ТБТ у 2010 році було обговорено 35 тор-
говельних питань (шість із яких були новими). З попередніх питань продовжи-
лась дискусія заходу Канади щодо заборони сигарет із смаками. Чотирнадцять 
країн-членів поставили питання, що цей канадський тютюновий закон є шля-
хом до заборони «змішаних сигарет». На відповідь Канада надала роз’яснен-
ня, що закон лише забороняє використання деяких домішок у сигаретах, що 
продаються в Канаді, незалежно від їхнього походження; але він не забороняє 
використовувати різні види тютюнових виробів або тютюну. 

З нових питань обговорювались вимога Таїланду відображати конкретні ме-
дичні висновки й зображення на упаковках спиртних напоїв (Мексика, ЄС, 
Аргентина, Нова Зеландія, Швейцарія, Австралія і США висловили стурбо-
ваність з цього приводу), окремі вимоги (склад, переклад, використання абре-
віатур тощо) щодо маркування алкогольних напоїв у Бразилії (ЕС, Мексика 
та США поставили це питання), вимоги США щодо виконання окремих умов 
упакування та маркування для літієвих батарей з метою підвищення безпеки 
і зниження ризиків пожежі при їх перевезенні (Корея, Японія, Ізраїль і Китай 
висловили стурбованість) тощо.

22 червня відбулось окреме засідання, присвячене процедурам обміну інфор-
мацією в рамках Угоди про ТБТ.41 Члени обговорили приклади належної прак-
тики нотифікацій (гарними прикладами була практика Канади та США), різ-
номанітні електронні бази даних (своїм досвідом поділились Чилі, Китай, ЄС, 
Індія, Індонезія та США), виклики, пов’язані з функціонуванням точок оброб-
ки запитів (досвідом поділились Бразилія, Парагвай та Туреччина), а також 
прозорість розробки стандартів. 

23–24 червня Комітет з питань ТБТ зібрався на чергове засідання, під час якого 
було обговорено 36 питань торгівлі (вісім із яких були новими). Продовжили-
ся переговори щодо тютюнового закону Канади. Більше 20 країн-членів СОТ 
(включаючи ті, що розвиваються, та найменш розвинуті країни) обговорювали 
можливі наслідки заборони використання смаків у сигаретах, що продаються 
в Канаді. Таїланд продовжив захищати свою позицію стосовно використання 
позначень конкретних медичних висновків і зображень на упаковці спиртних 
напоїв.42

2011 рік. 2011 рік відзначився кількома важливими подіями. Протягом цього 
року було проведено три планові зустрічі Комітету з питань ТБТ, на яких об-
говорено 76 питань торгівлі (44 з яких були новими). У 2011 році країни-члени 
надіслали до СОТ 1217 нотифікацій. Було розповсюджено три звіти щодо вирі-
шення суперечок, а також проведено семінар та спеціалізований курс.43

41 http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/chair_report_jun10_e.pdf 
42 http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/tbt_23jun10_e.htm 
43 Committee on Technical Barriers to Trade (2012). Seventeenth annual review of the implementation 
and operation of the TBT agreement. G/TBT/31. 2 March 2012: http://www.wto.org/english/news_e/
news12_e/tbt_20mar12_e.htm 
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На засіданні Комітету з питань ТБТ 24–25 березня центральною темою було 
обговорення тютюнових законів, націлених на захист здоров’я людей. Так, 
за прикладом Канади, Бразилія заборонила використовувати різноманітні 
домішки в тютюнових виробах та додатково встановила максимальні рівні 
вмісту смоли, нікотину та монооксиду вуглецю в них. Близько п’ятнадцяти 
членів зауважили, що це регулювання Бразилії обмежить торгівлю більш, 
ніж потрібно для досягнення мети захисту здоров’я (це є особливо важли-
вим для деяких країн, включаючи країни Африки та найменш розвинуті 
країни).

15–16 червня на зібранні членів Комітету з питань ТБТ велика увага була 
присвячена тютюновим регулюванням. За останні два роки країни розшири-
ли політику обмеження куріння у відповідь на Рамкову Конвенцію ВООЗ із 
питань контролю тютюну (WHO Framework Convention on Tobacco Control). 
Австралія повідомила, що з 1 червня 2012 року всі упаковки сигарет мають 
бути оливкового кольору з надписами брендів того ж кольору. Чотирнадцять 
членів зауважили, що цей захід створить більше бар’єрів для торгівлі, ніж 
наблизить Австралію до досягнення мети захисту здоров’я людей. Однак цю 
зустріч відвідав представник ВООЗ, який зазначив, що скромна упаковка є 
ефективним заходом обмеження споживання сигарет. 

За однією з тем, яка обговорювалась ще у 2009 році та призвела до суперечок 
між Індонезією та США щодо використання гвоздики у сигаретах, 2 верес-
ня 2011 року СОТ опублікував звіт із результатами дослідження експертної 
групи стосовно клопотання Індонезії. Вимоги Індонезії були задоволені лише 
частково.44

Найчастіше спільними темами щодо різних питань і продуктів бувають: вимо-
ги проведення сертифікації в міжнародно визнаних лабораторіях; технічні або 
наукові обґрунтування заходів, або на основі міжнародних стандартів; витра-
ти, які заходи накладають, наприклад, на малі й середні підприємства; запити 
на оновлення інформації або нотифікацій, зокрема, стосовно вжиття заходів, 
до яких були внесені зміни тощо. На зустрічі 10–11 листопада також обгово-
рювались ці питання.45

2012 рік. У 2012 році трапилось сім важливих подій, пов’язаних із технічними 
бар’єрами в торгівлі. Окрім трьох планових зустрічей Комітету з питань ТБТ 
(20–21 березня, 13–15 червня та 27–28 листопада), апеляційний орган опри-
люднив три звіти щодо суперечок (гвоздичні сигарети, Індонезія проти США; 
тунець, Мексика проти США, та COOL, Канада й Мексика проти США) та 
Україна започаткувала нову справу із вирішення суперечок у СОТ стосовно ви-
користання простої упаковки сигарет в Австралії. Загалом було обговорено 

44 http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/406r_e.htm 
45 http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/tbt_10nov11_e.htm
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96  питань торгівлі (35 з яких були новими) та надіслано 1550 нотифікацій.46 

13 березня Україна попросила консультації з Австралією стосовно питань, 
пов’язаних із вимогами цієї країни, які накладають обмеження на фабричне 
маркування торгових марок, та іншими вимогами про використання простої 
упаковки тютюнових виробів. Офіційно запит про проведення консультацій 
започатковує справу із вирішення суперечок у СОТ.47

20–21 березня відбулась перша в 2012 році зустріч Комітету з питань ТБТ. Біль-
шість питань стосувались охорони здоров’я споживачів. Загалом, із 1995 року 
майже половина всіх нотифікацій, які робили країни-члени СОТ (проекти за-
ходів або зміни до існуючих), мали на меті захист здоров’я або безпеки людей. 
Протягом останніх декількох зустрічей Комітету обговорення стосувались захо-
дів, націлених на захист здоров’я людей шляхом обмежувань куріння. Зазвичай, 
члени підтримують глобальну мету захисту здоров’я, але дискусії та суперечки 
виникають стосовно змісту самого заходу або його втілення на практиці.

На березневому засіданні Комітету з питань ТБТ продовжилось обговорення 
заходів Австралії та Бразилії на ринку сигарет. Стосовно інших дискусій ЄС та 
Мексика зауважили, що запланований захід Росії щодо безпеки алкогольних 
напоїв (захід стосується визначень, правил продажу, ідентифікації продукту 
тощо) перекриє російський ринок для продукції ЄС. Але Росія зауважила, що 
відповідне регулювання розроблено з урахуванням принципів прозорості Уго-
ди про ТБТ та зобов’язань Російської Федерації перед СОТ. ЄС також постави-
ли питання щодо обмежувального заходу в Мексиці стосовно продажу напоїв 
із кофеїном особам до 18 років.

4 квітня апеляційний орган СОТ опублікував звіт стосовно суперечки між 
США й Індонезією щодо продажу гвоздичних сигарет у США. Серед іншого, 
у висновках органу зазначається, що ставлення США до Індонезії є гіршим, 
ніж до національних виробників (США заборонили індонезійські гвоздичні 
сигарети, але дозволили вітчизняні ментолові сигарети). США має втілити 
на практиці рекомендації Органу врегулювання суперечок СОТ до 24 липня 
2013 року.48 

16 травня апеляційний орган СОТ видав звіт про клопотання Мексики щодо 
заходів США, що стосуються імпорту, маркетингу та продажу тунця й про-
дуктів з тунця (в т. ч. умов використання, маркування «безпечно для дель-

46 Committee on Technical Barriers to Trade (2013). Eighteenth annual review of the implementation 
and оperation of the TBT agreement. G/TBT/33. 27 February 2013 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/
FE_Search/FE_S_S009-1.aspx?language=E&CatalogueIdList=116035,115114,55943,103099,95342,6797
4,78948,66637,58525,56717&CurrentCatalogueIdIndex=1&FullTextSearch= 
47 http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/ds434rfc_13mar12_e.htm та https://docs.wto.org/
dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds434/1%20))&Language=EN
GLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# 
48 http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/406abr_e.htm та http://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds406_e.htm#bkmk406abr 
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фінів»49 на упаковках продуктів із тунця). Серед іншого, апеляційний орган 
постановив, що таке маркування не є справедливим, враховуючи ризики для 
дельфінів, які пов’язані з різними видами рибальства в різних районах оке-
ану. США й Мексика домовились і повідомили про це Орган врегулюван-
ня суперечок СОТ, що США втілить на практиці рекомендації до 13 липня 
2013 року.50

13–15 червня відбулось чергове засідання Комітету з питань ТБТ. Цього разу 
найбільше обговорювались питання ринку алкогольних напоїв. Кілька кра-
їн-членів, в основному виробники вина Південної півкулі, знайшли проблем-
ним проект регламенту ЄС щодо обов’язкового маркування молочних і яєчних 
алергенів у винах. Вони зазначили, що період втілення на практиці цієї вимоги 
є дуже коротким для виконання та, крім того, збігається з періодом розливу вин 
сезону 2012 року країн Південної півкулі, і тому вони понесуть найбільшу част-
ку негативного впливу цього регулювання. Наступні питання стосувались нової 
вимоги США класифікувати піско як вид бренді й пов’язаних із цим вимог щодо 
розливу цього напою (Чилі й Перу поставили це питання); проекту регулюван-
ня В’єтнаму щодо нанесення штампу в країні походження на алкогольні напої, 
що експортуються (питання привернуло увагу декількох країн-виробників вин); 
проекту регулювання Індонезії щодо визначень алкогольних напоїв (Південна 
Африка та Мексика висловили стурбованість із цього приводу) тощо.

29 червня апеляційний орган СОТ видав звіт щодо розгляду скарг Канади й 
Мексики стосовно вимог зазначення країни походження в США для яловичи-
ни та свинини (вимоги СООL). Серед іншого, апеляційний орган не підтвер-
див попередній висновок звіту щодо фактичного з’ясування стану справ сто-
совно ст. 2.2 Угоди про ТБТ (створення зайвих технічних бар’єрів у торгівлі), 
але, у той же час, орган не зміг визначити, чи створює цей захід СООL більше 
бар’єрів у торгівлі, ніж необхідно (відповідно до змісту ст. 2.2). Доцільним пе-
ріодом часу для США для втілення рекомендацій на практиці було встановле-
но 23 травня 2013 року.51 

2013 рік. У 2013 році проведено три планові зустрічі Комітету з питань ТБТ 
(6–7 березня, 19-20 червня та 30–31 жовтня), на яких висловлено 73 специфіч-
них торговельних занепокоєння, у тому числі 42 нових. Також протягом року 
було проведено три тематичні зустрічі, присвячені питанням ТБТ. Країна-
ми-членами СОТ надіслано 1626 нових нотифікацій щодо технічних регулю-
вань та процедур оцінки відповідності.52

49 США ввели заборону на імпорт тунця зі східних тропічних районів Тихого океану, оскільки 
вилов риби призводив до загибелі популяції дельфінів.
50 http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/381abr_e.htm  та  http://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds381_e.htm#bkmk381abr 
51 http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/384_386abr_e.htm та http://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds384_e.htm#bkmk384abr 
52 Committee on Technical Barriers to Trade (2014). Nineteenth annual review of the implementation 
and operation of the TBT agreement. http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/PDF/atas_comercio/
TBT_M_34.pdf 
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На першому в 2013 році засіданні в березні Комітет продовжив роботу над 
керівними принципами дружнього врегулювання питань торгівлі або, іншими 
словами, «належної практики регулювання» (НПР). Це буде сприяти зближен-
ню регуляторних систем країн-членів, висвітленню непотрібних розбіжнос-
тей, а також забезпеченню більш високого рівня передбачуваності й стабіль-
ності для бізнесу.

Країни-члени звітувались та планували роботу стосовно НПР у кожному з 
шести трирічних оглядів. Ще в листопаді 2009 року країни-члени домовились 
зробити список керівних принципів, враховуючи досвід та проведену робо-
ту країн та організацій. У 2011 році Секретаріат опублікував зібрання джерел 
щодо НПР.53 

На засіданні у березні 2013 року країни-члени почали рухатись у напрямку 
обговорення такого важливого компоненту НПР як добровільні механізми 
та відповідні принципи (voluntary mechanisms and related principles) в рамках 
мандату, прописаного в шостому трирічному огляді. Китай, ЄС, Індонезія та 
США зробили презентації з НПР.54 Також члени обговорили питання стандар-
тів, роблячи акцент на застосуванні Кодексу належної практики з розробки, 
прийняття та застосування стандартів і використання «шести принципів»55 
міжнародних стандартів. З доповідями виступили представники Австралії, 
ЄС, Індонезії, США та Японії з різних аспектів розробки стандартів. Крім того, 
Міжнародна електротехнічна комісія та Міжнародна організація зі стандар-
тизації описали свої зусилля розробки міжнародних стандартів відповідно до 
принципів СОТ, а ЮНКТАД поінформував Комітет про платформу міжна-
родного діалогу «Форум ООН з сталих стандартів» (United Nations Forum on 
Sustainability Standards).56

На засіданні, яке відбулось 19–20 червня 2015 року, країни продовжили обго-
ворення питання НПР, у тому числі добровільних механізмів та відповідних 
принципів.

Наступне засідання Комітету ТБТ проходило 30–31 жовтня. На засіданні була 
заслухана рекордна кількість торговельних занепокоєнь — 52. В основному 
вони стосувались охорони навколишнього середовища та охорони здоров’я, 
але коло питань, що обговорювались, було досить широким — від критеріїв 
стійкості для біопалива до тютюнових виробів, маркування продуктів харчу-

53 Committee on Technical Barriers to Trade (2011). Compilation of sources on good regulatory prac-
tice. Background Note by the Secretariat. G/TBT/W/341. 13 September 2011. http://www.unece.org/
fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/ref-docs/W341.pdf 
54 Committee on Technical Barriers to Trade (2013). Thematic session on good regulatory practice. 
G/TBT/GEN/143. 11 March 2013: http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=131795 
55 Див. Додаток В (стор. 46–48) документу Committee on Technical Barriers to Trade (2011). 
Decisions and recommendations adopted by the WTO committee on technical barriers to trade since 
1 January 1995. Note by the Secretariat. G/TBT/1/Rev.10. 9 June 2011: http://docsonline.wto.org/imrd/
directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/TBT/1R10.doc 
56 http://unfss.org/about-us/ 
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вання та алкоголю, генетично модифікованих організмів, виробів медичного 
призначення та телекомунікацій.

Основна увага робочого засідання приділялась питанню застосування про-
цедур оцінки відповідності, а також спеціального та диференційного режи-
мів та технічної допомоги. На офіційному засіданні розглядались питання 
імплементації Угоди ТБТ, повідомлення Членів, специфічні торговельні про-
блеми та обмін досвідом у сфері спеціального та диференційного режимів, 
технічної допомоги, процедур оцінки відповідності, технічного співробітни-
цтва тощо.

Серед інших торговельних занепокоєнь уперше ставились питання: контролю 
імпорту алкогольних напоїв в Еквадорі; тестування імпорту сталевих столових 
приборів в Італії; Директиви 2009/125/EC Європейського парламенту та Ради 
щодо вимог екодизайну для пилососів; регулювання халяльної їжі в Індонезії; 
ухвалення «Основ оцінки відповідності в Еквадорі»; обов’язкового національ-
ного стандарту Індонезії для глазурованої кераміки; проекту промислового 
стандарту Таїланду для керамічної плитки; регулювання контролю валяльної 
продукції в ОАЕ; регулювання безпеки та енергоефективності принтерів у Ки-
таї; програма регулювання біопалива з пальмової олії в США.

2014 рік. У 2014 році проведено три планові зустрічі Комітету з питань ТБТ 
(19–20 березня, 18–19 червня та 5–6 листопада), а також кілька тематичних 
зустрічей. Протягом засідань було висловлено 85 специфічних торговельних за-
непокоєнь, із них 47 нових, що є найвищим показником за роки робити СОТ. Та-
кож країнами-членами СОТ надіслано 1535 нових нотифікацій щодо технічних 
регулювань та процедур оцінки відповідності.57

Засідання Комітету ТБТ проходило в робочому (18 березня) та офіційному 
(19–20 березня) форматах.58 Учасники засідання обговорили проблеми та дос-
від, як застосувати правила і стандарти без створення надмірних перешкод 
для торгівлі. 

Основна увага робочого засідання була приділена детальному розгляду уза-
гальненої пропозиції Комітету стосовно механізмів та відповідних принци-
пів належної регуляторної практики. У рамках тематичної сесії Міжнародний 
центр із торгівлі (ITC) розповідав про базу стандартів «ITC Standards Map», за 
допомогою якої експортери можуть визначати свої пріоритети та можливості 
в доступі на зовнішні ринки. Делегація Канади поділилася досвідом рефор-
ми регуляторної політики та запровадження підходу «один замість іншого», 
за яким прийняття нового регуляторного акту у сфері технічного регулювання 
обов’язково означає скасування іншого акту, чинного в тій самій галузі. Такий 
підхід запобігає зростанню загального регуляторного тиску та створює більш 

57 Committee on Technical Barriers to Trade (2015). Twentieth annual review of the implementation 
and operation of the TBT agreement. file:///C:/Users/Movchan/Downloads/36.pdf 
58 https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/tbt_18mar14_e.htm 
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сприятливі умови для бізнесу. Делегація ЄС проінформувала про Європейську 
програму вдосконалення регуляторної політики — the EU Regulatory Fitness 
and Performance Programme (REFIT), — основною метою якої є оцінка чинної 
регуляторної бази з точки зору відповідності досягнення законних цілей із 
найменшими витратами для бізнесу та громадян. 

На офіційному засіданні розглядались питання імплементації Угоди ТБТ, спе-
цифічні торговельні проблеми та обмін досвідом у сфері стандартів, належної 
регуляторної практики тощо. Питання охорони навколишнього середовища 
й охорони здоров’я продовжують домінувати в дискусіях. Також, як і раніше, 
на засіданні обговорювались питання щодо критеріїв стійкості для біопалива, 
маркування тютюнових виробів, харчової та алкогольної продукції, генетично 
модифікованих організмів та виробів медичного призначення.

На засіданні Комітету знову була заслухана велика кількість торговельних 
занепокоєнь — 51. Серед торговельних занепокоєнь обговорювалися питан-
ня: упаковки алкогольних напоїв та тютюнових виробів; регулювання щодо 
транспортного палива, сталевої продукції, кондитерських виробів, хімічних 
речовин, включаючи Положення ЄС про реєстрацію, оцінку та авторизацію 
хімічних речовин (REACH); маркування та сертифікації харчових продуктів, 
пневматичних шин, сонячних панелей; телекомунікації, косметики, медичних 
інструментів і безпеки іграшок.

На засіданні 18–19 червня Комітету ТБТ учасники обговорили питання тех-
нічних бар’єрів у торгівлі, які можуть створюватися у зв’язку із заходами щодо 
охорони здоров’я, у тому числі, здорового харчування та напоїв, а також пи-
тання маркування.59 

Також було заслухано 46 торговельних занепокоєнь країн СОТ, із них 14 — нові, 
решта перенесені з попередніх засідань. Питання технічних регламентів та стан-
дартів, які запроваджуються з метою охорони здоров’я та маркування, особливо 
їжі та напоїв, є домінуючою темою багатьох «специфічних торгових занепокоєнь», 
які члени СОТ ставили на комітеті. Ця тенденція показує, що уряди намагаються 
досягти балансу між зниженням бар’єрів у торгівлі й охороною здоров’я – змен-
шенням ожиріння, перешкоджанням нездоровому харчуванню та зловживанню 
алкоголем, захистом здоров’я дітей шляхом регулювання або кращого інформу-
вання, щоб споживачі самі могли зробити вибір. Ці специфічні занепокоєння 
використовуються учасниками для озвучування проблем, із якими стикаються — 
або можуть зіткнутися — їхні виробники й експортери в результаті запроваджен-
ня стандартів, технічних регламентів і вимог до маркування іншими країнами.

Серед торговельних занепокоєнь обговорювались питання технічних регла-
ментів, запроваджених у сфері продуктів харчування Росією, Таїландом, ЄС, 
Індонезією, Індією, Чилі, Перу та Єгиптом; регулювання щодо медичного об-

59 https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/tbt_18jun14_e.htm 
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ладнання в Китаї та Бразилії; косметичних виробів у Китаї та Індії; попере-
джень щодо шкоди здоров’ю та інших вимог до маркування алкогольних на-
поїв у Таїланді та Росії; вимог до попереджень щодо шкоди здоров’ю і простої 
упаковки для тютюнових виробів у запропонованих нових законах в Ірландії 
та Молдові.

Комітет ТБТ, який стежить за тим, як технічні стандарти та інші вимоги від-
повідають своїм цілям без створення невиправданих перепон у торгівлі, був 
близький до узгодження добровільних механізмів та пов’язаних принципів 
належної регуляторної практики. Країни СОТ також обмінялись досвідом за-
лучення приватного сектору до виконання положень Угоди ТБТ та стосовно 
використання on-line систем нотифікацій та інформування ТБТ. 

На засіданні 4–6 листопада Комітету СОТ із технічних бар’єрів у торгівлі (ТБТ) 
учасники обговорили питання технічних бар’єрів у торгівлі, які можуть ство-
рюватися у зв’язку із заходами щодо охорони здоров’я, у тому числі, здорового 
харчування та напоїв, а також питання маркування.60 

Зокрема, обговорювались різні пропозиції, що стосуються охорони здоров’я 
споживачів, такі як маркування продуктів харчування за системою «світло-
фор», яка складається з додавання червоної або зеленої мітки «світлофора» 
відповідно до того, наскільки «здоровим» є харчовий продукт. На порядку 
денному Комітету також був тютюн. Країни-члени СОТ обговорили чотири 
заходи, що стосуються так званої простої упаковки. Дискусії стосувались ши-
рокого спектру продуктів, включаючи електроніку, автозапчастини, хімічні 
речовини, продукти харчування та напої, алкоголь, косметику, фармацевтичні 
препарати, а також іграшки. З 53 занепокоєнь, висловлених на цій зустрічі, 18 
були новими, решта — перенесені з попередніх зустрічей. 

На цій зустрічі країни-члени були близькі до завершення узгодження добро-
вільного переліку кроків і механізмів, які можуть бути використані при роз-
робці та застосуванні норм «належної практики регулювання». Проте країни 
не змогли подолати розбіжності, що виникли в червні 2014 року щодо того, чи 
необхідне детальне застереження для забезпечення захисту країн від судового 
позову в системі врегулювання суперечок СОТ.

2015 рік. На засіданні 18–19 березня 2015 року учасники провели щорічний ог-
ляд Угоди про ТБТ, підготовлений на основі доповіді Секретаріату СОТ щодо 
підсумків роботи Комісії з 1 січня по 31 грудня 2014 року.61 Також країни-члени 
обговорили питання інформаційної безпеки чипів банківських карт та смарт-
карт. 

Крім того, знову обговорювалися регулювання щодо простої упаковки для 
тютюнових виробів, нанесення інформації про поживну цінність на продук-
60 https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/tbt_04nov14_e.htm 
61 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/tbt_17mar15_e.htm 
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ти харчування та регулювання щодо косметики та алкогольних напоїв. Кра-
їни-члени, які впроваджували ці заходи, після отримання коментарів щодо 
їхніх наслідків для експортерів надали додаткову інформацію і пояснили, як 
ці заходи пов’язані, серед іншого, із відповідними цілями у сферах здоров’я, 
безпеки, захисту прав споживачів та екології. 

Загальна кількість занепокоєнь, порушених на цій зустрічі, становила 55, вісім 
із яких були новими, а інші були перенесені з попередніх засідань комітетів. 
Україна висловила нове торговельне занепокоєння стосовно технічних регла-
ментів Митного союзу про безпеку залізничного рухомого складу. 

На засіданні 15-18 червня одним з основних питань, що розглядались, було 
питання безпеки іграшок для здоров’я дітей, а також регулювання маркуван-
ня продуктів харчування та сільськогосподарських культур, що містять гене-
тично модифіковані організми.62 Інші торговельні занепокоєння, що обгово-
рювались на зустрічі, були пов’язані з маркуванням прод уктів харчування, 
косметикою, ІТ-продуктами, алкогольними напоями, тютюном, телекомуні-
каційним обладнанням, хімічними речовинами й виробами медичного при-
значення. Усього на цій зустрічі було порушено 50 специфічних торговельних 
занепокоєнь, 12 із яких були новими, а 38 були перенесені з березневого засі-
дання.

62 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/tbt_15jun15_e.htm 




