
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Короткий огляд 

На засіданні Комітету СОТ з технічних бар’єрів у торгівлі (ТБТ) учасники 
провели щорічний огляд Угоди про ТБТ, підготовлений на основі доповіді 
Секретаріату СОТ щодо підсумків роботи Комісії з 1 січня по 31 грудня 
2014 року. За даними звіту, в 2014 році було надано 2239 нотифікацій і 
висловлено 47 нових торговельних занепокоєнь, що робить цей рік 
найбільш напруженим роком для Комітету з ТБТ, починаючи з 1995 року. 

Також країни-члени обговорили питання інформаційної безпеки чіпів 
банківських карт та смарт-карт.  

Крім того, знову обговорювались регулювання щодо простої упаковки для 
тютюнових виробів, нанесення інформації про поживну цінність на 
продукти харчування та регулювання щодо косметики та алкогольних 
напоїв. Країни-члени, які впроваджували ці заходи, після отримання 
коментарів щодо їх наслідків для експортерів, надали додаткову 
інформацію і пояснили, як ці заходи пов'язані, серед іншого, з 
відповідними цілями в сферах здоров'я, безпеки, захисту прав споживачів 
та екології.  

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

Додаткову інформацію можна знайти в Системі управління інформацією 
ТБТ (TBT Information Management System) http://tbtims.wto.org/ 

Наступне засідання Комітету ТБТ заплановане на 17-18 червня 2015 року.  
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Інформаційна безпека 

Сполучені Штати за підтримки Європейського Союзу та Канади 
висловили нове торговельне занепокоєння щодо Керівних 
принципів інформаційної безпеки банківського обладнання 
(наприклад, для банкоматів і чіпів смарт-карт) Китайської комісії з 
регулювання банківської діяльності (CBRC). Ці керівні принципи 
були прийняті в грудні 2014 року. Країни, що висловили 
занепокоєння, заявили, що деякі з технічних регламентів та 
процедур оцінки відповідності вийшли за рамки звичайної 
практики регулювання обладнання інформаційних і 
комунікаційних технологій (ІКТ) в комерційному банківському 
секторі. Одна з таких вимог стосується шифрування та розкриття 
вихідного коду. Китай попросили, серед іншого, повідомити мету і 
обґрунтування розширення вимог до сертифікації та випробування 
продукції ІКТ. Також країни наголосили на важливості 
забезпечення реальної можливості коментарів для зацікавлених 
сторін, у тому числі через нотифікації Комітету з ТБТ. 

Китай пояснив, що швидкий розвиток глобальних інформаційних 
технологій та фінансових інновацій призвів до нових викликів для 
банківської галузі. Всім урядам необхідно посилювати безпеку для 
захисту суспільних інтересів. Керівні принципи Китаю, згідно заяві, 
сумісні з міжнародною практикою і сприяють стабільності світової 
фінансової системи. Крім того, в лютому 2015 року CBRC 
опублікував онлайн-повідомлення з відповідями на основні 
занепокоєння зацікавлених сторін.1 

Огляд Угоди про ТБТ 

Країни-члени провели щорічний огляд Угоди про ТБТ. Огляд 
підготовлений на основі доповіді Секретаріату СОТ щодо підсумків 
роботи Комісії з 1 січня по 31 грудня 2014 року. Це двадцятий огляд 
діяльності Комітету.2 

За даними звіту, в 2014 році було надано 2239 нотифікацій і 
висловлено 47 нових торговельних занепокоєнь, що робить цей рік 
найбільш напруженим роком для Комітету з ТБТ, починаючи з 1995 
року.  

З 2005 року кількість повідомлень від країн-членів СОТ, що 
розвиваються, постійно зростає. У 2014 році 80% нотифікацій з ТБТ 
були представлені саме цими країнами. За останні двадцять років 
126 членів надали 23403 нотифікацій з питань ТБТ. 

                                                                            
1 http://www.cbrc.gov.cn/EngdocView.do?docID=24D2495942C249BFAE43DB29C81E6C19  
2 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/TBT/36.pdf 

Країни-члени занепокоєні 
новими вимогами Китаю 
щодо безпеки банківського 
обладнання 

Огляд Угоди по ТБТ 
особливо відзначив 
активну позицію України, 
яка в 2014 році висловила 
більше торговельних 
занепокоєнь, ніж за всі 
попередні роки 

http://www.cbrc.gov.cn/EngdocView.do?docID=24D2495942C249BFAE43DB29C81E6C19
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/TBT/36.pdf
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Рис. 1. Нотифікації з ТБТ в 2014 році 
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Джерело: СОТ https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/tbt_17mar15_e.htm 

Одночасно з регулярними засіданнями Комітет з ТБТ в 2014 році 
провів тематичні сесії з різних актуальних тем, що стосуються 
застосування Угоди про ТБТ: стандарти,3 найкращі регуляторні 
практики,4 прозорість,5 процедури оцінки відповідності,6 технічна 
допомога та спеціальний і диференційований режими.7 

Найбільшу кількість нотифікацій з ТБТ (включаючи поправки, 
додаткову інформацію та перегляд норм) надали Еквадор (420), 
США (181) та Бразилія (130). 

У 2014 році найбільша кількість торговельних занепокоєнь, які 
розглядались на засіданнях Комітету, стосувалась зайвих бар’єрів в 
торгівлі (31). На другому місці – вимоги додаткової інформації або 
роз’яснень (25), на третьому – занепокоєння щодо доцільності та 
легітимності заходів. Також часто країни-члени цікавились 
питаннями прозорості (див. рис. 2). 

Рис. 2. Типи занепокоєнь з питань ТБТ, які висувались в 1995-2014 
роках 
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Джерело: СОТ 

                                                                            
3 G/TBT/GEN/144/Add.1 
4 G/TBT/GEN/143/Add.2 
5 G/TBT/GEN/167 
6 G/TBT/GEN/174 
7 G/TBT/GEN/174 

https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/tbt_17mar15_e.htm
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Україна в 2014 році подала п’ять нових нотифікацій у сфері ТБТ, 
всього Україною за попередні роки було надіслано 145 нотифікацій 
з цих питань.8  

В огляді Угоди по ТБТ особливо відзначається активна позиція 
України в 2014 році, яка за цей рік висловила шість специфічних 
торговельних занепокоєнь, тоді як за попередні 2008-2013 роки – 
лише п’ять за весь період. В 2014 році Україна приєдналась до 
специфічних торговельних занепокоєнь щодо запровадження 
Францією простого пакування тютюнових виробів, щодо 
регулювання безпеки товарів для дітей та підлітків, а також змін 
санітарно-епідеміологічних та гігієнічних вимог до м’яса, пальмової 
олії та пестицидів, запроваджених Росією, висунула занепокоєння 
щодо нового регулювання пакування тютюнових виробів Молдови 
та щодо обмеження Росією імпорту української молочної 
продукції, соків та пива. 

Специфічні торговельні занепокоєння, 
висловлені Україною 

Під час засідання Комітету СОТ ТБТ Україна висловила нове 
торговельне занепокоєння стосовно технічних регламентів 
Митного союзу про безпеку залізничного рухомого складу.9  

Ще в грудні 2010 року Комісія Митного союзу (МС) ухвалила 
рішення про запровадження нової системи технічних регламентів 
МС. Всього передбачається введення 47 нових технічних 
регламентів, які стосуються значного обсягу експорту України до 
МС. Вже почали діяти технічні регламенти про безпеку продукції, 
призначеної для дітей та підлітків (з липня 2012 року), з безпеки 
косметичної продукції (з липня 2012 року), вимоги до бензину, 
дизельного пального та мазуту (з грудня 2012 року), з безпеки 
піротехніки та безпеки машин і устаткування (з лютого 2013 року).  

2 серпня 2014 року набули чинності технічні регламенти МС у сфері 
залізничного транспорту, які встановлюють вимоги до експлуатації 
залізничного рухомого складу, високошвидкісного залізничного 
транспорту та інфраструктури залізничного транспорту.10 Вимоги 
вищезазначених технічних регламентів є обов'язковими для 
дотримання підприємствами, що експортують продукцію до країн 
Митного союзу. 

                                                                            
8 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/tbt_17mar15_e.htm 
9 Технічний регламент МС «Про безпеку залізничного рухомого складу» (ТР ТС 001/2011), 
«Про безпеку високошвидкісного залізничного транспорту» (ТР ТС 002/2011), «Про безпеку 
інфраструктури залізничного транспорту» (ТР ТС 003/2011). 
10 http://www.csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2688:2014-08-04-
11-06-20&catid=117:2014-07-31-11-34-08&Itemid=119&lang=uk 

Україна стурбована 
новими технічними 
регламентами Митного 
союзу щодо безпеки 
залізничного рухомого 
складу 

http://www.csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2688:2014-08-04-11-06-20&catid=117:2014-07-31-11-34-08&Itemid=119&lang=uk
http://www.csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2688:2014-08-04-11-06-20&catid=117:2014-07-31-11-34-08&Itemid=119&lang=uk
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Інші специфічні торговельні проблеми, які 
можуть представляти інтерес для України 

Прикладами інших порушених членами СОТ торговельних 
занепокоєнь, які можуть представляти інтерес для України, на 
цьому засіданні були: 

 адміністративні вимоги Китаю щодо маркування косметичних 
виробів,11 специфічні торговельні занепокоєння щодо яких 
порушені Європейським Союзом, Канадою, США, Кореєю та 
Японією; 

 вимоги і процедури Індонезії щодо імпорту тушок, м’яса та 
м’ясних виробів, специфічні торговельні занепокоєння щодо 
яких порушене Австралією, Європейським Союзом та 
Канадою.12 

                                                                            
11 G/TBT/N/CHN/1064 
12 G/TBT/N/IDN/98 

Україну можуть 
зацікавити вимоги до 
маркування косметичних 
виробів, а також до 
імпорту м’ясних виробів 



 
 

 Огляд підготовлено в рамках проекту  

«Торговельна політика і практика в Україні».  

Проект реалізує Інститут економічних досліджень і 

політичних консультацій у співпраці з Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та Національною 

радою торгівлі Швеції за фінансової підтримки Уряду Швеції. 

Мета проекту: 

Підвищення прозорості торговельної політики і практики в Україні у 

контексті вимог СОТ та ЄС та посилення інституційної спроможності 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших 

центральних органів державної влади України щодо виконання 

зобов’язань членства у СОТ у сфері прозорості. 

Термін виконання: 

січень 2012р. – грудень 2015р. 

Основні завдання Проекту: 

• Розробка проекту нормативно-правового акту стосовно порядку 

надання інформації для забезпечення вимог прозорості в рамках СОТ. 

• Організація семінарів, круглих столів та тренінгів з питань 

забезпечення прозорості в рамках зобов'язань України за Угодами СОТ 

про ТБТ та СФЗ та з інших питань торговельної політики для державних 

службовців та представників бізнесу.  

• Експертна допомога у підготовці інформаційних та аналітичних 

матеріалів щодо торговельної політики України. 

Відповідальна за випуск Коссе Ірина e-mail: kosse@ier.kiev.ua 

 

 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 
01030 Київ, вул. Рейтарська, 8/5А 
тел.: +38 044 278‐63‐60 
факс:  + 38 044 278‐63‐36 
www.ier.com.ua 

Відділ обробки запитів та нотифікацій  
Департаменту співробітництва з СОТ та питань торговельного захисту 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
тел./факс: + 38 044 596‐68‐39 
тел.: + 38 044 521‐13‐50, 
e-mail: ep@me.gov.ua 

Погляди та інтерпретації, представлені у цій публікації, не обов’язково відображають погляди 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Уряду Швеції 
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