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ЄС: перегляд максимально 

допустимого рівня залишків деяких 

хімічних речовин у продуктах 

харчування 

У другій половині травня 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив нотифікацію про внесення змін до 
Регламенту № 396/2005 Європейського Парламенту та 
Ради щодо максимальних рівнів залишків оксадіксилу та 
спінетораму в деяких продуктах. Ухвалення документу 
очікується у лютому 2016 року, набуття його чинності  – 
через 20 днів після опублікування в Офіційному журналі ЄС. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 25 липня 2015 року. 

26 травня 2015 року Європейський Союз оприлюднив 
повідомлення про розробку Додатку до Проекту Регламенту 
Комісії про внесення змін до Додатку III Регламенту (ЄС)  
№ 396/2005 Європейського Парламенту та Ради щодо 
максимальних рівнів залишків оксадіксилу та спінетораму в 
деяких продуктах.i  

Відповідно до проекту встановлені раніше гранично 
допустимі рівні залишків оксадіксилу та спінетораму у 
продуктах рослинного та тваринного походження будуть 
переглянуті.ii  

Планується підвищити максимальний рівень залишків цих 
речовин для продукції, яка вперше з‘являться на ринку ЄС або 
третіх країн (зокрема, й України), які експортують ці товари до 
ЄС.  

Разом з тим, максимальний рівень залишків оксадіксилу та 
спінетораму у продуктах харчування буде знижено у кількох 
випадках: 

 після встановлення нового рівня граничної чутливості 
при виявленні зазначених речовин у продуктах 
харчування; 

 в разі скасування старих дозволів на використання цих 
речовин в ЄС; 
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ЄС: перегляд максимально допустимого 
рівня залишків деяких хімічних речовин 
у продуктах харчування ____________-1-  
 
Південна Корея: імплементація законо-
давства у сфері контролю за безпекою 
імпортної продукції  _______________-2-  
 
В’єтнам: ухвалення технічного регла-
менту для товарів, що використо- 
вуються у будівництві ______________-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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 у випадку браку достатніх даних для встановлення 
максимальних рівнів залишків цих речовин у деяких 
продуктах. 

Сфера дії документу поширюється на наступні категорії 
товарів: 

 крупи (УКТ ЗЕД 10); 

 продукти тваринного походження, зокрема м'ясо та 
їстівні субпродукти (УКТ ЗЕД 02); 

 деякі продукти рослинного походження, зокрема, 
фрукти та овочі. 

Головною метою документу є підвищення рівня безпеки 
продуктів харчування. Ухвалення документу очікується у 
лютому 2016 року, набуття його чинності  – через 20 днів після 
опублікування в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 25 липня 2015 року.  

Згідно з даними Міжнародного торговельного центру у 2012-
2014 роках експорт вказаних категорій товарів з України до 
країн-членів ЄС становив, в середньому, 2,0 млрд дол. США, 
що склало 27% від експорту зазначеної продукції до країн 
світу та 11,6% від загального експорту вітчизняної продукції до 
цього торговельного партнера.  

Південна Корея: імплементація 

законодавства у сфері контролю за 

безпекою імпортної продукції 

На початку червня 2015 року Південна Корея 
проінформувала СОТ про розробку підзаконного 
нормативного акту до Спеціального закону про контроль 
за безпечністю імпортованих продуктів харчування. 
Термін ухвалення документу та набуття його чинності  
буде визначено пізніше. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 31 липня 2015 року. 

1 червня 2015 року Південна Корея оприлюднила 
повідомлення про розробку Указу про порядок виконання 
Спеціального закону про контроль за безпечністю 
імпортованих продуктів харчування.iii Проект ініційовано 
Міністерством з контролю якості продуктів харчування та 
лікарських засобів Республіки Корея.  

Основними цілями документу є наступні: 

 забезпечення формування переліку інформації, яка 
має бути внесена до державних реєстрів різними видами 
суб’єктів господарювання у випадках, коли необхідно змінити 
частину раніше внесеної до них інформації;  
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 деталізація процедур здійснення адміністративних 
заходів, а також необхідних платежів;  

 передбачення процедури скасування реєстрації та 
призупинення діяльності суб’єктів господарювання, в тому 
числі виняткові випадки, в яких закриття суб’єктів 
господарювання відбувається без попереднього 
інформування; 

 відображення змісту офіційних повідомлень про факт 
порушення, а також способу публікації таких повідомлень; 

 визначення повноважень Міністерства з контролю 
якості продуктів харчування та лікарських засобів Республіки 
Корея, які можуть бути делеговані або передані регіональним 
уповноваженим з питань безпечності харчових продуктів та 
ліків, а також відповідним спеціалізованим установам та 
організаціям. 

Метою документу є підвищення рівня безпеки продуктів 
харчування на ринку Республіки Корея. Термін ухвалення 
документу та набуття його чинності  буде визначено пізніше. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 31 липня 2015 року.  

За даними Міжнародного торговельного центру у 2012-2014 
роках експорт продуктів харчування, у тому числі 
сільськогосподарської продукції, та лікарських засобів з 
України до Республіки Корея становив, в середньому, 281 млн 
дол. США або 60% від загального експорту вітчизняних товарів 
до цього торговельного партнера. Протягом зазначеного 
періоду експорт продуктів харчування та лікарських засобів 
до Республіки Корея зріс на 34%. 

В’єтнам: ухвалення технічного 

регламенту для товарів, що 

використовуються у будівництві  

На початку червня 2015 року В’єтнам оприлюднив 
повідомлення про ухвалення 15 вересня 2014 року  нового 
технічного регламенту для товарів, що 
використовуються у будівництві, на заміну попереднього 
регламенту. 

5 червня 2015 року В’єтнам оприлюднив нотифікацію про 
ухвалення 15 вересня 2014 року Національного технічного 
регламенту (QCVN16:2014/BXD) для товарів, що 
використовуються у будівництві, на заміну попереднього 
технічного регламенту у цій сфері (QCVN16:2011/BXD).iv Новий 
регламент розроблено Міністерством будівництва, науки, 
технологій та охорони навколишнього середовища В’єтнаму. 
Документ набув чинності 1 листопада 2014 року. 
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Регламент містить технічні вимоги до вироблених на 
території В'єтнаму або імпортованих будівельних матеріалів 
та виробів. Сфера дії документу не поширюється на вироби 
та товари, призначені для будівництва, ввезені з метою 
демонстрації на промислових ярмарках та виставках; товари, 
тимчасово ввезені для реекспорту (або транзит товарів). 

До суб‘єктів, на які поширюються норми регламенту, 
належать такі:  

 організації та фізичні особи, які виробляють або 
імпортують будівельну продукцію; 

 регуляторні органи у сфері якості зазначених 
продуктів і товарів; 

 органи, що проводять оцінку відповідності товарів, що 
використовуються у будівництві, національним стандартам. 

Основними загальними принципами, на яких побудований 
технічний регламент, є наступні: 

 будівельні матеріали та вироби мають бути 
безпечними (тобто не становити загрози під час їх 
транспортування, зберігання та використання); 

 організації та фізичні особи, які виробляють або 
імпортують товари, що використовуються у будівництві, 
мають чітко зазначати до якої категорії (групи) будівельних 
товарів відповідно до переліку, передбаченого у другій 
частині Технічного регламенту, відноситься їх продукція. В 
іншому випадку визначення категорії продукції потребує 
узгодження з органами з оцінки відповідності національним 
стандартам В’єтнаму; 

 будівельні матеріали та інші товари, що 
використовуються у будівництві, випускаються в обіг на 
території В’єтнаму за наявності сертифікату або декларації 
відповідності технічному регламенту. Знак відповідності 
повинен міститися на самому товарі або на його етикетці або 
на документах, що підтверджують якість товару та описують 
його технічні характеристики.  

Метою документу є підвищення рівня прозорості у сфері 
обігу будівельної продукції. 

                                                 
i
 Відповідно до нотифікації ЄС G/SPS/N/EU/130 від 26 травня 2015 року 
ii
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://members.wto.org/crnattachments/2015/SPS/EEC/15_2110_00_e.p
df 

iii
 Відповідно до нотифікації Республіки Корея G/SPS/N/KOR/503 від 1 

червня 2015 року. 
iv
 Відповідно до нотифікації В'єтнаму G/TBT/N/VNM/64 від 5 червня 2015 

року. 

  
 
 
 
 
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 
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