
                               
 

Відомості країн-членів СОТ 
Інформаційний бюлетень 

                              

 

  

ЄС: зміни регламенту щодо 

пластикових матеріалів та виробів 

Наприкінці квітня 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив нотифікацію про внесення змін Регламенту 
(ЄС) № 10/2011 щодо пластикових матеріалів та виробів, 
призначених для контакту з продуктами харчування. 
Ухвалення документу очікується в грудні 2015 року, 
набуття його чинності – через 20 днів після опублікування 
в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 28 червня 2015 року. 

29 квітня 2015 року Європейський Союз проінформував СОТ 
про розробку Проекту Регламенту Європейської комісії про 
внесення змін до Регламенту (ЄС) №10/2011 щодо 
пластикових матеріалів та виробів, призначених для контакту 
з продуктами харчування.i  

Зазначимо, що Регламент (ЄС) № 10/2011 є підзаконним 
актом, на який поширюється дія Регламенту (ЄС) №1935/2004. 
Останній визначає принципи та процедури, які стосуються 
матеріалів, що контактують з продуктами харчування. 

Відповідно до проекту передбачаються наступні зміни: 

 доповнення переліку хімічних речовин, які дозволено 
використовувати у виробництві пластикових матеріалів та 
виробів, вісьмома речовинами, серед яких додеканова 
кислота, фуран-2,5-дикарбонової кислоти, 1,7-октадієн фуран-
2,5-дикарбонової кислоти, жирні кислоти тощо; 

 встановлення нових гранично допустимих рівнів 
вмісту алюмінію, нікелю та цинку в матеріалах, що 
контактують з продуктами харчування; 

 встановлення міграційних обмежень для олігомерів, 
вироблених з деяких речовин (з метою гарантування безпеки 
матеріалів і виробів з переробленого пластику); 

 включення гуми до сфери дії цього регламенту; 

 продовження дозволу на використання компонентів 
силіконових клейких речовин (як виняток із загальних 
правил).ii 
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ЄС: зміни регламенту щодо пластикових 
матеріалів та виробів ______________-1-  
 
Канада: перегляд переліку хімічних ре-
човин, дозволених для використання  
в злакових продуктах дитячого хар- 
чування _________________________-2-  
 
Республіка Корея: зміни стандартів щодо 
продукції тваринництва ____________-3- 

Цей бюлетень підготовлено в рамках 
проекту «Торговельна політика і 
практика в Україні». Мета проекту - 
зміцнення спроможності України 
виконувати свої зобов’язання щодо 
членства у Світовій Організації Торгівлі. 

Бюлетень містить інформацію, що 
може бути корисна українським 
експортерам. 

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. 
Погляди та інтерпретації, представлені 
у цій публікації, не обов’язково 
відображають погляди Уряду Швеції. 
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Сфера дії документу поширюється на такі категорії товарів:  

 плити, листи, плівки, стрічки та інші плоскі форми з 
пластмаси, самоклейні, у рулонах або не у рулонах; 

 плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, 
непористі, неармовані, нешаруватi, без підкладки та не 
поєднані подібним способом з іншими матеріалами; 

 вироби для транспортування чи пакування товарів з 
пластмас; пробки, кришки, ковпачки та інші засоби з 
пластмаси для закупорювання (або герметизації); 

 столовий та кухонний посуд та прилади, інші 
предмети домашнього вжитку та предмети гігієни з 
пластмаси. 

Метою проекту є підвищення рівня безпеки продуктів 
харчування. Ухвалення документу очікується в грудні 2015 
року, набуття його чинності – через 20 днів після 
опублікування в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 28 червня 2015 року. 

За даними Міжнародного торговельного центру у 2012-2014 
роках експорт зазначених виробів з пластмаси з України до 
країн-членів Європейського Союзу становив, в середньому, 
21,2 млн дол. США або 8,4% українського експорту цих товарів 
до країн світу.  

Канада: перегляд переліку хімічних 

речовини, дозволених для 

використання в злакових продуктах 

дитячого харчування  

У середині квітня 2015 року Канада проінформувала СОТ 
про надання дозволу на використання карбонату кальцію 
в якості pH регулюючої речовини в злакових продуктах 
дитячого харчування, який набув чинності з 1 квітня 2015 
року.  

15 квітня 2015 року Канада оприлюднила повідомлення про 
внесення змін до переліку дозволених pH, кислотно-
реагуючих речовин та реагентів з очищення води з метою 
надання дозволу на використання карбонату кальцію в якості 
pH регулюючої речовини в злакових продуктах дитячого 
харчування.iii  

Управління охорони здоров’я Канади завершило детальну 
оцінку безпеки харчових добавок з метою схвалення 
використання карбонату кальцію в якості pH регулюючої 
речовини в злакових продуктах дитячого харчування. 
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Результати наукових досліджень підтвердили безпечність 
використання карбонату кальцію у злакових продуктах 
дитячого харчування. 

Оскільки не було виявлено жодних скарг щодо безпеки 
використання цієї речовини, Управління включило карбонат 
кальцію до переліку дозволених pH, кислотно-реагуючих 
речовин та реагентів з очищення води (http://www.hc-
sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/list/10-ph-eng.php). Дозвіл набув 
чинності з 1 квітня 2015 року.iv 

Зазначимо, що у Канаді карбонат кальцію дозволено 
використовувати в якості рН регулюючої речовини як у 
нестандартизованих продуктах, так і в деяких 
стандартизованих. 

Управління охорони здоров'я Канади відкрите для будь-якої 
нової наукової інформації, що стосується питань безпеки 
використанні харчових добавок, зокрема, карбонату кальцію. 

Республіка Корея: зміни стандартів 

щодо продукції тваринництва 

На початку травня 2015 року Республіка Корея (Південна 
Корея) оприлюднила повідомлення про очікувані зміни до 
стандартів та специфікацій щодо продукції 
тваринництва. Термін ухвалення документу та набуття 
його чинності буде визначено окремо. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 30 червня 2015 року. 

1 травня 2015 року Республіка Корея (Південна Корея) 
оприлюднила нотифікацію про розробку Проекту змін до 
«Стандартів та Специфікацій щодо продукції тваринництва».v 
Проект ініційований Міністерством продовольства та безпеки 
лікарських засобів. 

Відповідно до документу передбачається запровадження 
наступних змін:  

 перегляд вимог щодо інгредієнтів продукції 
тваринництва; 

 зміна стандарту щодо вмісту життєздатних 
мікроорганізмів Clostridium Perfringens у натуральних та 
плавлених сирах; 

 уточнення визначення терміну «м'ясні продукти» з 
метою розширення асортименту інгредієнтів м'ясної 
продукції; 

 уточнення визначення категорій «м'ясо з 
приправами» та «термічно оброблене м'ясо з приправами»;  

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/list/10-ph-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/list/10-ph-eng.php
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 внесення змін до визначення терміну «подрібнені 
продукти». Запропоновано включити до цієї категорії 
заморожене або охолоджене сире м'ясо, до якого після 
подрібнення не додаються інші продукти харчування або 
харчові добавки. 

Метою документу є підвищення рівня захисту здоров'я 
населення. Термін ухвалення документу та набуття його 
чинності буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 30 червня 2015 року.vi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Відповідно до нотифікації ЄС G/SPS/N/EU/127 від 29 квітня 2015 року 
ii
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://members.wto.org/crnattachments/2015/SPS/EEC/15_1816_00_e.p
df 

iii
 Відповідно до нотифікації Канади G/SPS/N/CAN/926 від 15 квітня 2015 

року. 
iv
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/consult/nom-adm-0047/index-eng.php 
v
 Відповідно до нотифікації Республіки Корея G/SPS/N/KOR/502 від 1 

травня 2015 року. 
vi
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://members.wto.org/crnattachments/2015/SPS/KOR/15_1859_00_x.p
df 

  
 
 
 
 
До відома: 
Коментарі з приводу нотифікації 
можуть подаватись протягом 60 
днів з дати її оприлюднення. 
Коментарі можна надсилати  до 
Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі (див. нижче 
контактну інформацію) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ обробки запитів та 
нотифікацій 
Департамент взаємодії з СОТ та 
торговельного захисту 
Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України 
тел.:            + 38 044 521-13-50 
тел./факс: + 38 044 596-68-39  
E-mail: ep@me.gov.ua 
 
 
Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій 
тел.:     + 38 044 278-63-42 
              +38 044 278-63-60 
факс:  + 38 044 278-63-36 
Контактна особа: Вероніка Мовчан  
E-mail: movchan@ier.kiev.ua  
 
Відповідальна за випуск:  
Катерина Фурманець  
E-mail: furmanets@ier.kiev.ua 
 
 
 
 
 
 

mailto:ep@me.gov.ua

