
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Короткий огляд 

З 14 по 16 жовтня 2015 року відбулось чергове засідання Комітету СОТ з 
питань СФЗ. 

Члени Комітету заслухали рекордну кількість (29) торговельних 
занепокоєнь, з яких сім були новими. Сенегал відкликав два 
занепокоєння, які він спочатку включив до порядку денного, після 
досягнення істотного прогресу в ході двосторонніх дискусій в кулуарах 
засідання. 

Нігерія оголосила про свій намір запустити процес посередництва щодо 
імпортних заходів Мексики на квіти гібіскуса.  

На засіданні також обговорювались питання залишків пестицидів, фруктів 
та іншої сільськогосподарської продукції, критеріїв ЄС виявлення 
ендокринних руйнівників та обмеження імпорту японських харчових 
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/. 
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Нігерія запросила посередництва для 
вирішення розбіжностей щодо 
сертифікатів здоров'я рослин 

Нігерія оголосила про свій намір запустити процес посередництва 
(mediation process) щодо імпортних заходів Мексики на квіти 
гібіскуса.  

За даними Нігерії, Мексика вимагає перевірки сертифікатів 
здоров'я рослин для партій квітів гібіскуса (рослини, яка широко 
використовується при виробництві напоїв), що призвело до 
шеститижневих затримок. Мексика у відповідь зазначила, що 
вимога перевірки пов'язана з виявленням помилкової сертифікації 
Нігерією і тому вона очікує тісної співпраці з нігерійськими 
властями для пошуку рішення. Нігерія має намір звернутись до 
офісу голови Комітету, пана Феліпе Хис (Felipe Hees) з Бразилії, за 
допомогою у вирішенні цього питання. 

Члени СОТ в липні 2014 року прийняли нову процедуру1 допомоги 
країнам-членам врегулювати свої розбіжності щодо заходів з 
безпеки харчових продуктів, здоров'я тварин і добробуту рослин. 
Процес посередництва надає новий інструмент для врегулювання 
розбіжностей по конкретним торговельним проблемам, уникаючи 
складнішої правової процедури в рамках механізму врегулювання 
суперечок СОТ. За новою процедурою, Нігерія повинна надати 
письмову заявку на посередництво, яку Мексика може прийняти 
або відхилити протягом 30 днів. 

Індія доповіла про обмеження через 
залишки пестицидів в продукції 

Комітет обговорив доповідь Індії щодо залишків пестицидів.2 В 
індійському документі наводяться приклади, коли країни-
імпортери не встановлювали верхні межі для залишків окремих 
пестицидів у харчових продуктах, але, тим не менш, забороняли 
поставки, якщо пестицид виявлявся в продовольстві, що 
імпортується.  

Це, наприклад, випадки з експортом індійського винограду до ЄС 
(2009 рік), індійського рису Басматі до ЄС (квітень 2010 року) та до 
США (серпень 2011 року), креветок до Японії (2012 рік), чаю до ЄС 
(липень 2014 року), харчової продукції до Австралії та Нової 
Зеландії (2012 рік) та спецій до Китаю. 

Не вдалося досягти консенсусу щодо пропозиції Індії до Комітету 
приступити до розробки керівних принципів з цього питання. 
Проте Комітет погодився, що в 2016 році необхідно організувати 
інформаційну сесію для обміну досвідом та інформацією. 

                                                                            
1 G/SPS/61 
2 G/SPS/W/284 
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Індійський імпорт яблук 

Заява Індії про обмеження імпорту яблук в порту Нхава Шева 
(Nhava Sheva) в Мумбаї викликала запитання Нової Зеландії, Чилі, 
США і Європейського союзу (ЄС). Вони відзначили, що захід Індії 
призвів до затримок і що про цей захід не було повідомлено в СОТ. 
Вони закликали Індію надати причини зміни в політиці і зняти 
обмеження якомога скоріше. Індія відповіла, що цей захід не 
пов'язаний з проблемами безпеки харчових продуктів та здоров'я 
рослин, і, таким чином, не має розглядатись на Комітеті. 

Експорт сільськогосподарської продукції 
Чилі 

Чилі висловило ряд специфічних торговельних занепокоєнь, 
пов'язаних з його експортом фруктів, рослин, молочних і м'ясних 
продуктів до В'єтнаму та Австралії. За даними Чилі, В'єтнам закрив 
свій ринок для чилійських фруктів через побоювання зараження 
плодовою мухою. Чилі запевнило країни-члени, що воно вільне від 
плодових мух і що були прийняті своєчасні і достатні заходи по 
боротьбі з недавнім спалахом поширення плодової мухи.  

Чилі також висловило занепокоєння тим, що у В'єтнаму і Австралії 
зайняло багато часу проведення аналізу фітосанітарного ризику 
сільськогосподарської продукції з Чилі. Наприклад, в Австралії 
почали аналіз фітосанітарного ризику для чилійських авокадо в 
2011 році, проте аналіз досі не завершений через відсутність 
ресурсів для проведення оцінки. Чилі закликало своїх торгових 
партнерів прискорити свої процеси погодження. 

Критерії ЄС для виявлення ендокринних 
руйнівників 

Ряд країн-членів висловили занепокоєння з приводу 
запропонованої Європейським Союзом дорожньої карти розробки 
критеріїв визначення так званих ендокринних руйнівників, тобто 
хімічних речовин, які можуть втручатись в гормональну систему 
людини. Багато країн побоюються, що строгі критерії, 
запропоновані ЄС, можуть фактично заборонити експорт 
сільськогосподарської продукції на ринок ЄС. 

Аргентина і США сказали, що хоча вони підтримують політику ЄС 
щодо захисту громадського здоров'я та навколишнього 
середовища, ідентифікація ендокринних руйнівників може мати 
згубні наслідки для торгівлі. Їх занепокоєння поділили ряд членів, у 
тому числі Бразилія, Буркіна-Фасо, Канада, Чилі, Китай, Колумбія, 
Домініканська Республіка, Єгипет, Індія, Ямайка, Кенія, 
Мадагаскар, Малайзія, Мексика, Нігерія, Парагвай, Сенегал, 
Сьєрра-Леоне і В'єтнам. ЄС повідомив членам, що він представив 
короткий звіт про консультації з громадськістю щодо цього 
питання3 і інформуватиме Комітет про будь-які зміни. 

                                                                            
3 G/SPS/GEN/1448 
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В повідомленні ЄС відзначається, що думки респондентів істотно 
розрізняються щодо запропонованих в дорожній карті варіантів 
визначення критеріїв виявлення ендокринних руйнівників і щодо 
підходів до процесу прийняття рішень. Респонденти не мають 
одностайної думки щодо того, як визначити критерії і як 
регулювати ендокринні руйнівники. Відповіді свідчать, що існує 
необхідність встановити остаточні критерії Європейського Союзу 
для ендокринних руйнівників. Варіант залишити політику без змін 
(продовжити застосовувати проміжні критерії, встановлені 
регулюванням продукції із захисту рослин і біоцидної продукції) не 
був підтриманий під час консультацій. 

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 імпортних обмежень на продукти харчування з Японії 
внаслідок аварії на атомній електростанції. 

Японія повторила своє занепокоєння з приводу обмежень на 
імпорт, введених Китаєм і китайським Тайбеєм після аварії на 
атомній електростанції Фукусіма (Fukushima). Японія стверджує, що 
імпортні обмеження застосовуються до більшої кількості регіонів 
Японії, ніж ті, які постраждали від аварії, і що процес оцінки ризиків 
займає надто багато часу. У відповідь Китай і китайський Тайбей 
сказали, що метою їх заходів є гарантувати продовольчу безпеку, і 
підтвердили свою готовність до двосторонніх переговорів з 
Японією для пошуку рішення. 

Сенегал повідомив Комітет, що він досяг прогресу у двосторонніх 
переговорах щодо експорту манго і помідорів чері в Туніс, Ліван і 
Росію, і попросив зняти це питання з порядку денного засідання. 

ЄС проінформував країни-члени про імпортні обмеження через 
пташиний грип (Avian Influenza), виявлений в березні 2015 року. Він 
привітав той факт, що більшість країн визнають ефективність її 
заходів раннього контролю і відмінили свої заборони на імпорт, і 
закликав тих, хто ще не зняв обмеження, зробити це. 

Семінар: прозорість 

12-13 жовтня відбувся семінар на тему прозорості. Близько 150 
учасників отримали практичні навички отримання доступу і 
використання інформації по СФЗ і про те, як повідомляти СОТ про 
свої торговельні заходи. Учасники також поділились національним 
досвідом і обговорили, як можна ще поліпшити прозорість у цій 
сфері. 

Країни-члени обговорили 
обмеження на імпорт з 
Японії та обмеження 
через пташиний грип 

Країни-члени відвідали 
семінар на тему 
прозорості СФЗ 



 
 

 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/

