
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Короткий огляд 

З 26 по 27 березня 2015 року відбулось чергове засідання Комітету СОТ з 
питань СФЗ. 

Учасники засідання затвердили плани Фонду розробки стандартів і 
розвитку торгівлі на 2015-2019 роки. Це дозволить Фонду продовжити 
слугувати платформою для координації роботи різних відомств, що 
беруть участь у розробці і наданні допомоги, а також фінансувати цю 
роботу. 

На засіданні обговорювались питання безпеки свинини, м’яса буйвола, 
квітів гібіскуса, продуктів харчування з Японії та нового розміру 
інспекційного збору в США.  

Консультації щодо запропонованого робочого визначення приватних 
стандартів СФЗ виявились безрезультатними. Робоча група оголосила 
перерву в дискусії. 

Комітет, до складу якого входять представники усіх 160 держав-членів 
СОТ, слідкує за тим, як країни застосовують Угоду СОТ про СФЗ, в якій 
йдеться про безпеку харчових продуктів, а також добробут тварин і 
рослин, і обговорює питання, пов'язані з цими правилами і з заходами 
окремих країн. 

Додаткову інформацію можна знайти в Системі управління інформацією 
СФЗ (SPS Information Management System) http://spsims.wto.org/. 

Наступне засідання Комітету з питань СФЗ заплановано на 15-16 липня 
2015 року.  
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Затверджено новий п’ятирічний план 
Фонду розробки стандартів і розвитку 
торгівлі 

На офіційному засіданні Комітету СОТ з СФЗ були затверджені нові 
– на 2015-2019 роки – програми допомоги країнам, що 
розвиваються, в сфері відповідності міжнародним стандартам з 
безпеки харчових продуктів, здоров'я тварин і добробуту рослин, 
направлені на подальше зміцнення безпеки торгівлі. 

Це рішення дозволить Фонду розробки стандартів і розвитку 
торгівлі (ФРСТ)1 продовжити допомогати країнам, що 
розвиваються, принаймні до кінця десятиліття і виступати 
платформою для партнерських організацій в забезпеченні 
технічного співробітництва.  

Метою діяльності Фонду є сприяння спрощенню торгівлі 
безпечними продуктами харчування та сільськогосподарською 
продукцією і допомога країнам, що розвиваються, відповідати 
стандартам безпеки та охорони здоров'я, що дасть їм можливість 
отримати і зберігати доступ до ринків. 

ФРСТ відіграє ключову роль у підвищенні здатності країн, що 
розвиваються, відповідати санітарним і фітосанітарним вимогам: 

 ФРСТ слугує платформою для координації роботи різних 
відомств, що беруть участь у розробці і наданні допомоги; 

 ФРСТ фінансує цю роботу, в тому числі через проекти та їх 
розробку. 

«Середньострокова стратегія на 2015-2019 роки»2 була схвалена 
Комітетом ФРСТ з питань політики і запущена в дію ще до 
березневого засідання Комітету СОТ з СФЗ і робочої групи ФРСТ. 

Річний цільовий бюджет Фонду складатиме 5 млн дол. США. Цей 
Фонд адмініструється СОТ та фінансується за рахунок добровільних 
внесків донорів. 

Оголошено перерву у визначенні 
приватних стандартів СФЗ 

Країни-члени СОТ на засіданні Комітету з СФЗ домовились про 
перерву в роботі електронної робочої групи щодо погодження 
робочого визначення приватних стандартів СФЗ, зайшовши в 
глухий кут з цього питання. 

Визначення приватних стандартів, як зазначила пані Голова 
Комітету Ліліан Бвалья з Замбії, не має бути юридичним 
визначенням, а має радше забезпечити основу для обмеження 
кола питань, що розглядаються комітетом. 

Приватні стандарти викликають зростаюче занепокоєння серед 
країн, що розвиваються, багато з яких виступили на засіданні 

                                                                            
1 англ. Standards and Trade Development Facility,  http://www.standardsfacility.org/ 
2 http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/Mid-term_Strategy_2015-2019_EN.pdf 
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комітету, щоб закликати до продовження зусиль по пошуку 
компромісу. Опитування, проведене Секретаріатом СОТ в 2009 
році, 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. 

Країни-члени СОТ домовились в березні 2011 року про п'ять «дій»3 
в поводженні з приватними стандартами на продовольчу безпеку 
та здоров'я тварин і рослин. Розробка робочого визначення 
приватних стандартів є першою з цих п'яти дій. 

Китай і Нова Зеландія, які спільно координують електронну робочу 
групу з даного питання, висунули своє робоче визначення, яке 
було підтримано більшістю членів. За визначенням Китаю та Нової 
Зеландії, «приватним стандартом, пов'язаним з СФЗ, є письмова 
вимога або умова, або набір письмових вимог або умов, 
пов'язаних з безпекою харчових продуктів, життям чи здоров'ям 
тварин або рослин, які можуть використовуватись в комерційних 
угодах і які застосовуються неурядовою організацією, яка не має 
державних владних повноважень».4  

Пропозиція також містила примітку про те, що робоче визначення 
не впливає на права і обов'язки членів в 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 з використанням термінів «неурядова організація» 
і «вимоги» в запропонованому 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 визначеннях приватних 
стандартів і ніколи не зустрічали жодних заперечень. 

Багато африканських, латиноамериканських та карибських країн 
закликали до компромісу, стверджуючи, що дорогі і довільні 
приватні стандарти негативно позначаються на їх експортерах. 
Серед країн, які 27 березня виступили з цього питання, були 
Аргентина, Беліз, Бразилія, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, 
Центральноафриканська Республіка, Куба, Еквадор, Індія, Кенія, 
Малі, Нігерія, Сенегал і Уругвай. 

                                                                            
3 https://www.wto.org/english/news_e/news11_e/sps_30mar11_e.htm 
4 G/SPS/W/283 

https://www.wto.org/english/news_e/news11_e/sps_30mar11_e.htm
javascript:linkdoldoc('G/SPS/W283.pdf',%20'')
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Торговий диспут ЄС-Росія щодо обмежень 
імпорту свинини 

Європейський Союз і Російська Федерація знову обговорювали 
відповідні зусилля один одного по боротьбі з поширенням 
африканської чуми свиней (АЧС), високозаразного геморагічного 
захворювання.  

Росія доповіла комітету, що прогноз поширення АЧС є 
несприятливим і що вона вважає заяви офіційних осіб ЄС щодо 
боротьби з хворобою в ЄС занадто оптимістичними, зазначивши, 
що поточна кількість оголошених випадків складає 330.  

ЄС відповів, що не братиме участі в дискусії щодо заяви Росії, 
оскільки наразі предмет обговорення розглядається в офіційній 
системі врегулювання суперечок СОТ (DS475)5. ЄС описав прийняті 
ним заходи по запобіганню поширення хвороби і обмеженню його 
впливу на торгівлю.  

Деякі інші торговельні занепокоєння, 
висловлені на Комітеті 

Індія занепокоєна обмеженнями Китаю на імпорт м'яса буйвола з 
Індії. Протягом багатьох років індійське м'ясо не має доступу на 
китайський ринок через побоювання з приводу ящуру. В 2013 році 
Китай і Індія підписали меморандум по скасуванню заборони. Але 
Індія заявила, що досі чекає, поки китайські карантинні інспектори 
оглянуть м'ясопереробні заводи, щоб дозволити їм експортувати в 
Китай. Китай відповів, що він активно реалізує меморандум 2013 
року, але Індія надала запитані технічні дані лише в липні 2014 
року. Представники Китаю зазначили, що китайська влада 
докладає всіх зусиль для проведення технічного аналізу даних, 
наданих Індією, і активізує роботу по скасуванню заборони.  

ЄС заявив, що занепокоєний введенням загальнонаціональних 
заборон на імпорт свинини з ЄС у зв'язку з поширенням АЧС в 
чотирьох державах-членах ЄС (Литва, Латвія, Естонія і Польща). На 
думку ЄС, ті члени СОТ, які вводять подібні заборони, ігнорують 
концепцію регіоналізації, як це передбачено в Угоді СОТ з СФЗ та 
Всесвітньою організацією з охорони здоров'я тварин (МЕБ). Він 
настійно закликав членів якнайскоріше дозволити торгівлю всіма 
безпечними продуктами, особливо з неуражених зон. ЄС зробив 
аналогічні коментарі щодо загальнонаціональних заборон на 
експорт м'яса птиці з країн-членів ЄС, які постраждали від 
високопатогенного пташиного грипу (ВПГ). Він підкреслив, що у 
випадку АЧС і ВПГ ЄС запровадив ефективні заходи з виявлення, 
контролю та позбавлення зараженої продукції. 

Нігерія, за підтримки Сенегалу і Буркіна-Фасо, висловила 
занепокоєння з приводу обмежень Мексики на імпорт квітів 
гібіскуса, що, на думку Нігерії, викликало затримки відвантаження і 
в ряді випадків величезні втрати. Мексика відповіла, що минулого 

                                                                            
5 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds475_e.htm 
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року експортні документи щодо 14 поставок з Нігерії виявились 
сфальсифікованими, але вона проводить переговори з Нігерією 
щодо гарантій достовірності сертифікатів. 

Японія висловила занепокоєння проектом імпортного регулювання 
в Тайвані, яке посилює обмеження на імпорт продуктів харчування 
з п'яти японських префектур через побоювання забруднення 
внаслідок аварії на АЕС Фукусіма в 2011 році. За словами Японії, 
рівень радіації у японських продуктах істотно знизився з моменту 
аварії, і проект регулювання, а також існуючі регіональні заборони 
не відповідають міжнародним стандартам. Японія додала, що 
обидві сторони зараз займаються пошуком рішення. Тайвань 
сказав, що споживачі і населення стурбоване імпортом 
продовольства з Японії, особливо після нового інциденту з витоком 
на АЕС Фукусіма в 2013 році, але він сподівається знайти 
взаємоприйнятне з Японією рішення з цього питання. 

Мексика висловила занепокоєння з приводу нового 
запропонованого регулювання, представленого зоофітосанітарною 
інспекцією США (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) в 
квітні 2014 року, яке, за її словами, суттєво підвищує інспекційний 
збір (більш ніж на 200% для деяких вантажних автомобілів та інших 
видів транспорту). Очікується, що підвищення збору найбільше 
вплине на автомобільні вантажні перевезення Мексики, що, на 
думку Мексики, несумісне з положеннями угод СОТ (включаючи 
Угоду про СФЗ), а також Угоди про вільну торгівлю в Північній 
Америці (НАФТА). США відповіли, що підвищення збору все ще на 
стадії розгляду і що вони врахують занепокоєння Мексики. 



 
 

 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 2014р. 

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 і нотифікацій та інформаційного забезпечення 
Департаменту співробітництва з СОТ та питань торговельного захисту 
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