
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Короткий огляд 

Члени СОТ використовують Комітет з технічних бар'єрів в торгівлі (ТБТ) 
для обговорення регулювання і стандартів у своїх країнах, які часом 
створюють проблеми для виробників і експортерів. Уряди 
використовують регулювання для захисту безпеки і здоров'я споживачів 
або інформування споживачів. Тим не менш, вони повинні робити це 
таким чином, щоби надмірно не обтяжувати торгівлю цими товарами.  

Одним з основних питань, які розглядались під час засідання, було 
питання безпеки іграшок для здоров’я дітей, а також специфічні 
торговельні занепокоєння щодо шин, клонування та продуктів 
харчування. На зустрічі також було прийняте рішення щодо організації 
роботи Комітету в 2016-18 роках.  

Всього на цій зустрічі було порушено 56 специфічних торговельних 
занепокоєнь, 17 з яких були новими, а 39 були перенесені з попереднього 
засідання. 

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

Наступне засідання Комітету ТБТ заплановане на 9-10 березня 2016 року.  
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Нові вимоги Бразилії та Колумбії до 
тестування та сертифікації іграшок 

Безпека іграшок обговорювалась на другому підряд засіданні 
Комітету ТБТ. Члени Комітету висловили занепокоєння з приводу 
нових вимог тестування та сертифікації, прийнятих Бразилією та 
Колумбією з метою усунення потенційних ризиків для безпеки в 
іграшках.  

Канада разом з Європейським Союзом і Сполученими Штатами 
поставила під сумнів певні аспекти сертифікаційних вимог Бразилії. 
Вони поцікавились, наприклад, як будуть здійснюватися 
аудиторські перевірки виробництв іграшок, особливо 
наголошуючи на необхідності документувати на плівку тестування 
іграшок як умову для сертифікації.  

Водночас, Сполучені Штати і Канада висловили занепокоєння 
щодо вимог Колумбії проводити тестування імпортних іграшок 
безпосередньо в Колумбії.  

Бразилія і Колумбія взяли до уваги ці коментарі і зазначили, що 
працюють над їх вирішенням. Вони також підкреслили важливість 
захисту дітей від небезпечних іграшок і наголосили, що їх заходи 
відповідають міжнародній практиці. 

Нормативні заходи ЄС та Саудівської Аравії 
щодо автомобільних шин 

Країни-члени висловили занепокоєння з приводу нормативних 
заходів Європейського Союзу та Королівства Саудівської Аравії 
стосовно автомобільних шин.  

Китай поставив під сумнів наукову основу методології ЄС щодо 
випробування шин і підкреслив, що цей захід накладе значні 
витрати на виробників.  

У відповідь ЄС зазначив, що метод випробувань базується на 
міжнародному стандарті і може застосовуватись у більшості 
спеціалізованих лабораторій.  

Зі свого боку, ЄС висловив занепокоєння з приводу вимог 
Саудівської Аравії до маркування шин і попросив про більш 
тривалий перехідний період до їх застосування. Саудівська Аравія 
висловила готовність обговорити це питання у двосторонньому 
порядку. 

Обмеження Індії та ЄС щодо продуктів 
харчування 

Нові обговорення, пов'язані з харчовими продуктами, стосувались 
органічних продуктів та яблук. Занепокоєння включали обмеження 
пунктів ввезення яблук в Індію (питання вже обговорювалось на 
інших комітетах СОТ) і рішення ЄС відкликати «еквівалентне» 
визнання індійських органічних продуктів (вже обговорювалось на 
Комітеті СОТ СФЗ).  

Канада, ЄС та США 
занепокоєні новими 
вимогами Бразилії та 
Колумбії щодо безпеки 
іграшок 

Країни-члени занепокоєні 
обмеженнями Індії та ЄС 
щодо яблук та органічних 
продуктів 

Китай та ЄС занепокоєні 
нормативними заходами 
щодо шин 
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«Еквівалентність» означає, що уряди визнають заходи інших країн 
прийнятними, навіть якщо вони відрізняються від їх власних, за 
умови забезпечення еквівалентного рівня захисту.  

Деякі делегації стверджували, що рішення Індії обмежити ввезення 
яблук до порту Нхава Шева призведе до збільшення затримок і 
створить додаткові витрати для виробників і експортерів.  

Індія наголосила, що цей захід не є технічним регулюванням, 
стандартом чи процедурою оцінки відповідності, і, отже, не 
підпадає під сферу застосування Угоди про ТБТ.  

Що стосується рішення ЄС більше не визнавати еквівалентність 
індійських органічних продуктів, то Індія вважає, що цей захід є 
занадто обтяжливим для виробників і перешкоджатиме торгівлі. 
ЄС, у свою чергу, стверджував, що Індія не виконала положення 
двосторонньої угоди, яка визнала таку еквівалентність. 

Специфічні торговельні занепокоєння, 
висловлені Україною 

На розгляд Комітету ТБТ українською стороною було винесено 
питання щодо створення бар’єрів у торгівлі забороною Російської 
Федерації (РФ) ввезення шпалер українського виробника.1 

Заборона була запроваджена 13 квітня 2015 року Федеральною 
службою з надзору в сфері захисту прав споживачів та добробуту 
людини (Роспотребнадзор) і стосувалась більшості українських 
виробників-експортерів шпалер. Підставами для заборони були 
названі невідповідність санітарним та гігієнічним вимогам щодо 
вмісту формальдегіду та стиролу. 

Комітет ТБТ було повідомлено про непрозорість та 
непередбачуваність заходів РФ, недотримання РФ норм Угоди про 
ТБТ, а також про невиправдані перешкоди у торгівлі, заподіяні 
заходами РФ. 

У відповідь делегація РФ не надала чітких роз’яснень щодо 
відповідності Угоді про ТБТ, офіційних документів та наукових 
підстав у зв’язку із запровадженими до українського виробництва 
заходів. Разом з тим, РФ повідомила, що питання заборони імпорту 
шпалер стосується лише трьох українських виробників, продукція 
яких не відповідає встановленим нормам. 

Інші специфічні торговельні занепокоєння 

Країни-члени обговорили запропоновану ЄС заборону на продукти, 
отримані від клонованих тварин. Сполучені Штати і Бразилія 
вважають, що цей захід може бути більш обмежуючим для 
торгівлі, ніж це необхідно, і поставили під сумнів його наукову 
базу. ЄС представив оновлену інформацію про поточний процес 
прийняття рішень щодо цього заходу і висловив готовність до 
подальшого обговорення цього питання. 

                                                                            
1 http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=3e9cbd9b-cae1-48d7-ae31-
bb53c7db8e5b  

Україна стурбована 
забороною РФ щодо 
імпорту українських 
шпалер 

http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=3e9cbd9b-cae1-48d7-ae31-bb53c7db8e5b
http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=3e9cbd9b-cae1-48d7-ae31-bb53c7db8e5b
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План роботи Комітету на 2016-18 роки  

Комітет погодив план роботи на 2016-18 роки2 (Сьомий Трирічний 
огляд Угоди по ТБТ).  

Країни-члени домовились: 

 розглянути, яким чином оцінка регуляторного впливу (RIA) 
може сприяти здійсненню Угоди по ТБТ; 

 приступити до обговорення поточних, нових або 
виникаючих регуляторних питань, у тому числі в 
конкретних секторах, з метою підвищення ефективності 
ініціатив співробітництва країн-членів в галузі регулювання, 
але без дублювання такої роботи в інших органах; 

 обмінюватись досвідом, як використання інфраструктури 
якості (наприклад, метрології, тестування, сертифікації та 
акредитації органів стандартизації) може сприяти розвитку 
торгівлі; 

 обговорити методи посилання на стандарти в регулюванні, 
в тому числі ініціативи чи політику країн-членів, які 
прагнуть використовувати міжнародні стандарти в 
регулюванні; 

 дослідити розвиток системи аварійного оповіщення 
експорту щодо нотифікацій по ТБТ (export alert system for 
TBT notifications) у співпраці з іншими організаціями у 
зв'язку із зростанням кількості нотифікацій з ТБТ – ця 
глобальна електронна система оповіщення надасть 
додаткові можливості для діалогу між промисловістю, 
регулюючими органами та посадовими особами у галузі 
торговельної політики; 

 обговорити можливі підходи до виявлення прогалин між 
попитом і пропозицією технічної допомоги в області ТБТ 
для країн-членів, що розвиваються; 

 просувати ці обговорення на «тематичних сесіях». У 2016 
році Комітет продовжить роботу над «належною 
регуляторною практикою», зокрема, в системах оцінки 
відповідності, а також продовжить обговорення стандартів 
та технічної допомоги (теми для 2017-18 років буде 
визначено наступного року). 

У Сьомому Трирічному огляді Угоди по ТБТ також згадується про 
презентацію Україною на тематичній сесії з прозорості в червні 
2014 року3 щодо досвіду співпраці з іншими урядами та 
громадськими організаціями по підвищенню ефективності роботи 
Центру нотифікацій України з приватним сектором в рамках 
проекту «Торговельна політика і практика в Україні». Цей проект 
реалізує Інститут економічних досліджень і політичних 
консультацій у співпраці з Міністерством економічного розвитку і 

                                                                            
2 G/TBT/37 
3 G/TBT/GEN/167 

Країни-члени погодили 
план роботи на 2016-18 
роки 
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торгівлі України та Національною радою торгівлі Швеції за 
фінансової підтримки Уряду Швеції.  

Україна тоді наголосила на важливості вивчення багаторічного 
досвіду Національної ради торгівлі Швеції (НРТ) в запровадженні 
ТБТ та діалозі з приватним сектором. Україна також підкреслила 
важливий внесок Інституту економічних досліджень і політичних 
консультацій (ІЕД) у сприянні комунікації між Центром нотифікацій 
і вітчизняним приватним сектором (в тому числі з торгово-
промисловими палатами та бізнес-асоціаціями), а також в 
поширення інформації в усіх регіонах країни. Наприклад, ІЕД 
допоміг зробити повідомлення Центру нотифікацій більш «бізнес-
орієнтованими» і виступив співавтором Центру у різних 
періодичних і спеціальних безкоштовних публікаціях (включаючи і 
ту, яку ви зараз читаєте), що містять інформацію про нові 
нотифікації ТБТ/СФЗ, запропоновані заходи ТБТ/СФЗ і відповідні 
теми на засіданнях Комітетів ТБТ/СФЗ. 

Україна додала, що ці спільні зусилля Центру нотифікацій, НРТ і ІЕД 
дають позитивні результати, такі як сприяння більш 
інформованому, більш зацікавленому і більш активному бізнес-
сектору. Це, у свою чергу, призводить до збільшення кількості 
запитів і коментарів до Центру від зацікавлених сторін з питань 
ТБТ, у тому числі щодо нотифікацій і специфічних торговельних 
занепокоєнь. 

Комітет також прийняв свій  Річний звіт за 2015 рік4 до Ради СОТ з 
торгівлі товарами і погодився надати статус спеціального 
спостерігача Організації африканських стандартів (African Standards 
Organization, ARSO) і Міжурядовому органу з питань розвитку 
(Intergovernmental Authority on Development, IGAD) у відповідь на їх 
запити. 

                                                                            
4 G/L/1138 



 
 

 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 
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