
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Короткий огляд 

З 15 по 16 липня 2015 року відбулось чергове засідання Комітету СОТ з 
питань СФЗ. 

У цілому вісім нових торговельних занепокоєнь були підняті на засіданні і 
16 заходів, які обговорювались раніше, були повторно включені до 
порядку денного, що означає рекордну кількість специфічних 
торговельних занепокоєнь за всю історію роботи Комітету. 

На засіданні обговорювались питання безпеки генетично модифікованих 
продуктів, авокадо, цитрусових, продуктів харчування з Японії та 
регулювання ЄС щодо нових продуктів.  

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 14-15 жовтня 
2015 року.  
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ЄС змінив процедуру затвердження ГМО 
продуктів 

Кілька країн-членів висловили занепокоєння з приводу 
запропонованої поправки Європейського Союзу до його 
процедури затвердження генетично модифікованих харчових 
продуктів та кормів, також відомих як біотехнологічні продукти. 
Сполучені Штати заявили, що ця поправка дозволить державам-
членам ЄС обмежити або заборонити використання таких 
продуктів без будь-яких обґрунтованих причин. Аргентина, 
Парагвай, Уругвай, Бразилія та Канада висловили аналогічні 
побоювання, заявивши, що пропонована редакція створюватиме 
непотрібні бар'єри у міжнародній торгівлі. Раніше ЄС повідомляв 
про запропоновану нормативну поправку до Комітету СОТ з 
технічних бар'єрів в торгівлі.1 Ряд країн-членів відзначили, що такі 
зміни також мають повідомлятись Комітету з СФЗ. 

У відповідь ЄС заявив, що зміни не вносять жодних обмежень або 
заборони біотехнологічних продуктів, а лише надають можливість 
країнам-членам ЄС на підставі переважаючого суспільного інтересу 
при бажанні не погодитись з рішенням ЄС про надання дозволу. ЄС 
також підкреслив, що пропозиція не стосується охорони життя та 
здоров'я людей, тварин або добробуту рослин, охоплених Угодою 
про СФЗ, і, таким чином, не потребує нотифікації Комітету з СФЗ. 

Китай змінив процедуру оцінки 
сільськогосподарських ГМО 

Комітет обговорив запропоновані регуляторні зміни Китаю, 
пов'язані з біотехнологічними продуктами. Китай нещодавно 
повідомив СОТ про запропоновані поправки до його оцінки 
безпеки сільськогосподарських генетично модифікованих 
організмів (ГМО).2 Парагвай і Сполучені Штати привітали 
нотифікацію Китаю, але відзначили негативний вплив, який така 
регуляторна процедура може мати на міжнародну торгівлю. На 
думку США, затримки і відсутність прозорості в поточній процедурі 
затвердження біотехнологічних продуктів Китаю залишаються 
серйозною проблемою для експортерів, а запропонована 
поправка може додатково затягнути і ускладнити процес 
затвердження. У відповідь Китай заявив, що проект перегляду 
спрямований на посилення оцінки безпеки сільськогосподарських 
ГМО, і запропонував членам СОТ прокоментувати запропонований 
перегляд. 

Коста-Ріка призупинила імпорт авокадо 

Мексика і Гватемала висловили занепокоєння з приводу рішення 
Коста-Ріки тимчасово призупинити дію імпортних сертифікатів для 
авокадо через присутність віроіду сонячного опіку авокадо 
(avocado sunblotch viroid) – захворювання, що вражає дерева 
авокадо – в окремих країнах, що вирощують авокадо. Про цей 

                                                                            
1 G/TBT/N/EU/284 
2 G/SPS/N/CHN/881 
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захід було повідомлено СОТ в травні 2015 року.3 Мексика і 
Гватемала заявили, що захід Коста-Ріки зупиняє торгівлю і не 
підтверджується науковими доказами. Занепокоєння було 
підтримане США і ПАР. У відповідь Коста-Ріка зазначила, що захід 
спрямований на захист країни від впливу хвороби і послалась на 
свою нотифікацію G/SPS/N/CRI/162. Вона також зазначила, що буде 
підтримувати тісний діалог зі своїми торговельними партнерами з 
метою вирішення проблем торгівлі. 

Деякі інші торговельні занепокоєння, 
висловлені на Комітеті 

На зустрічі також обговорювалися кілька занепокоєнь, які 
піднімались на попередніх засіданнях Комітету з СФЗ, у тому числі 
щодо поточної роботи ЄС над визначенням критеріїв виявлення 
ендокринних руйнівників, занепокоєння ПАР щодо заходів ЄС, 
спрямованих на боротьбу з чорними плямами цитрусових (citrus 
black spot), імпортних обмежень на продукти харчування з Японії 
внаслідок аварії на атомній електростанції і занепокоєння, 
висловлене Перу і рядом інших країн у зв'язку із застосуванням і 
модифікацією регулювання ЄС щодо нових продуктів (novel foods). 

Голова Комітету пан Феліпе Хис (Felipe Hees) з Бразилії, обраний в 
якості голови Комітету у березні 2015 року, повідомив про 
неофіційні консультації, проведені на початку тижня. На 
неофіційних зустрічах розглядались деякі невирішені питання, 
пов'язані з роботою Комітету, у тому числі щодо приватних 
стандартів СФЗ, пропозиції додати юридичне застереження до 
Каталогу інструментів з питань СФЗ4 і переглянутого проекту звіту 
Четвертого огляду Комітету з СФЗ.5 Пан Хис нагадав, що з цих 
питань консенсусу не було досягнуто і запропонував членам 
вивчити нові можливості для подолання розбіжностей. 

Тематична сесія: комунікації в сфері 
управління ризиком 

15 липня відбулась сесія на тему комунікацій в сфері управління 
ризиком, під час якої практикуючі чиновники поділились своїм 
досвідом поширення інформації щодо ризиків для суспільного 
здоров'я зацікавленим сторонам і торговельним партнерам.  

Так, Франц Верстраете (Frans Verstraete) з Єврокомісії наголосив на 
необхідності повідомляти про заражені продукти через систему 
швидкого сповіщення (Rapid Alert System for Feed and Food, RASFF), 
а також через ЗМІ, наголошуючи на вжитих заходах.6 Ефективна 
комунікація по відновленню довіри споживача можлива лише за 
умови ефективного менеджменту інциденту з зараженням. 

 

                                                                            
3 G/SPS/N/CRI/160 і G/SPS/N/CRI/160/Add.1 
4 G/SPS/W/279/Rev.2 
5 G/SPS/W/280/Rev.2 
6 https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/wkshop_jul15_e/Frans_VERSTRAETE.pdf  

Країни-члени обговорили 
критерії виявлення 
ендокринних руйнівників, 
заходи боротьби з 
чорними плямами 
цитрусових та 
обмеження на імпорт з 
Японії 

Країни-члени відвідали 
семінар з комунікацій в 
сфері управління ризиком 
та обмінялись досвідом 
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Принципи ефективної комунікації: 

- Будьте відкритими та давайте повну інформацію: 
розкажіть, що ви знаєте і чого не знаєте 

- Чітко розділяйте визначеності і невизначеності 

- Спілкуйтеся простою і прямою мовою про визначеності, але 
не приховуйте невизначеності 

- Подавайте невизначеності в правильному контексті 

- Чітко розділяйте небезпеку і ризик 

- Швидко отримайте рекомендації від урядової структури по 
оцінці ризику 

- Будьте послідовними в повідомленнях, які видаються 
різними урядовими структурами 

- Слідкуйте, щоб нова інформація про інцидент 
узгоджувалась з попередньою інформацією 

- Слідкуйте, щоб вжиті заходи відповідали повідомленим 
ризикам 

Крістофер Браден (Christopher R. Braden) з Центру контролю і 
профілактики захворювань (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) розповів про досвід комунікації під час випадків 
зараження харчових продуктів.7 Ліза Індар (Lisa Indar) з 
Карибського агентства охорони здоров’я поділилась досвідом 
роботи агентства на Барбадосі, Тринідаді і Тобаго та острові 
Кайкос.8 Маргарет де Лара Капурро-Гімарайнш (Margareth de Lara 
Capurro-Guimarães) розповіла про досвід Бразилії.9 

Учасники також подивились новий короткометражний фільм, 
підготовлений Фондом розвитку стандартів і торгівлі (Standards and 
Trade Development Facility), про те, як уряди можуть пришвидшити 
потік товарів через кордони, водночас запобігаючи поширенню 
шкідників чи хвороб і забезпечуючи безпеку продуктів харчування 
для споживачів. 

                                                                            
7 https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/wkshop_jul15_e/Christopher_BRADEN.pdf 
8 https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/wkshop_jul15_e/Lisa_INDAR.pdf 
9 https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/wkshop_jul15_e/Margareth_CAPURRO.pdf 



 
 

 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 

Сектор нотифікацій та обробки запитів  
Департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ 
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 

 

http://www.ier.com.ua/

