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ЄС: запровадження правил нанесення 

попереджень на пакети з тютюном  

В другій половині червня 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив нотифікацію про розробку проекту 
законодавчого акту на виконання рішення Європейської 
комісії, яким визначається порядок розміщення та 
нанесення попередження та інформації на пакети з 
тютюном, який призначений для використання у 
саморобних цигарках. Ухвалення документу очікується у 
третьому або четвертому кварталі 2015 року, набуття 
його чинності – з  дня його ухвалення. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 18 серпня 2015 року. 

19 червня 2015 року Європейський Союз оприлюднив 
повідомлення про розробку Проекту акту на виконання 
рішення Європейської комісії щодо точного місця розміщення 
та порядку нанесення попереджень на пакети з тютюном, 
який призначений для використання у саморобних сигаретах.i  

Проект є підзаконним актом Директиви 2014/40/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 3 квітня 2014 року про 
узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних 
положень країн-членів щодо виробництва, презентації та 
продажу тютюну й пов’язаної з ним продукції та про 
скасування Директиви 2001/37/ЄС.  

Відповідно до статті 9 Директиви 2014/40/ЄС предбачається 
нанесення загальних попереджень («паління вбиває» або 
«паління вбиває – киньте зараз») та інформаційних 
повідомлень («тютюновий дим містить більше 70 речовин, які 
можуть викликати рак»), які мають бути розміщенні на 50% 
поверхні RYO пакету. Водночас, точне розміщення цих 
попереджень Директивою 2014/40/ЄС не визначено. Воно 
має бути прописано в національному законодавстві країн-
членів ЄС. Зазначені положення Директива мають бути 
запроваджені до національного законодавства країн-членів 
ЄС до 20 травня 2016 року. 

Проект рішення встановлює правила щодо нанесення 
попереджень про шкоду здоров‘ю на трьох основних видах 
пакування тютюну, який призначений для використання у 
саморобних сигаретах: на мішечках, що загортаються; на 
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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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пакетах з пласким дном; на стійких пакетах (таких, що можуть 
стояти на рівній поверхні).  

На пакуванні першого та другого із зазначених типів 
попередження мають бути розміщені на двох внутрішніх 
поверхнях, що стають видимими після повного відкриття 
пакету. Для стійких пакетів (третій вид) ця інформація має 
зазначатися на внутрішній поверхні, яка є дном. Зазначимо, 
що для деяких видів мішечків, що загортаються, перехідний 
період для впровадження зазначених вимог продовжено до 
травня 2018 року.ii  

Головною метою документу є забезпечення однакового у всіх 
країнах-членах ЄС виконання Директиви ЄС  2014/40/ЄС щодо 
тютюнових виробів. Ухвалення документу очікується у 
третьому або четвертому кварталі 2015 року, набуття його 
чинності  – з  дня його ухвалення. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 18 серпня 2015 року. 

Канада: перегляд вимог до 

маркування продуктів харчування 

У другій половині червня 2015 року Канада проінформувала 
СОТ про наміри  переглянути та удосконалити 
нормативні документи, що визначають вимоги до 
маркування продуктів харчування. Очікується, що це 
сприятиме більш свідомому вибору споживачами 
продуктів харчування. Набуття чинності документу – 
через п'ять років після їх опублікування в Канадському 
Віснику, частина II. Кінцевий термін подачі коментарів –75 
днів після опублікування в Канадському Віснику, частина I. 

19 червня 2015 року Канада оприлюднила повідомлення про 
розробку «Проекту змін до Регламентів про продукти 
харчування та медикаменти – маркування щодо споживчих 
якостей продукції, інші положення про маркування, харчові 
барвники».iii  

Уряд Канади пропонує переглянути та удосконалити 
нормативні документи щодо продуктів харчування та 
медикаментів, які містять вимоги до маркування зазначених 
товарів. Такі заходи мають підвищити рівень 
поінформованості споживачів про продукцію, яку вони 
споживають, й сприятиме більш свідомому вибору при 
придбанні таких товарів. 

Відповідно до проекту передбачаються наступні зміни: 

 оновлення вимог до маркування в частині зазначення 
споживчих якостей продукції; 
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 зміни правил щодо розміщення та нанесення інформації, 
зокрема, інформації про вміст цукру, а також вимоги 
щодо чіткішого представлення інформації про перелік 
інгредієнтів (інформація щодо інгредієнтів продукту має 
бути зазначена розбірливо);  

 розширення сфери використання позовів, пов'язаних з 
нанесенням шкоди здоров'ю (зокрема, для фруктів та 
овочів); 

 узгодження рівня нагляду за використанням харчових 
барвників та рівня вимог до них з відповідними рівнями 
для інших харчових добавок. 

Головною метою документу є збереження та покращення 
здоров‘я населення за рахунок забезпечення їх всією 
необхідною інформацією для здійснення свідомого вибору 
при придбанні продуктів харчування. Набуття чинності 
документу – через п'ять років після їх опублікування в 
Канадському Віснику, частина II. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 75 днів після опублікування в Канадському 
Віснику, частина I. 

За даними Міжнародного торговельного центру у 2012-2014 
роках експорт продуктів харчування з України до Канади  
становив, в середньому, 5 млн дол. США або 6,3% від 
загального експорту вітчизняних товарів до цього 
торговельного партнера. У 2014 році найбільшу частку в 
структурі експорту продуктів харчування складали молоко та 
молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед та напої. 

ЄС: зміни вимог щодо м‘яса та м‘ясної 

продукції 

У першій декаді липня 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив повідомлення про розробку проектів змін до 
двох нормативних актів, які встановлюють специфічні 
вимоги до м‘яса та м‘ясної продукції. Ухвалення 
документу очікується наприкінці 2015. Термін набуття 
його чинності – через 20 днів після його опублікування в 
Офіційному журналі Європейського Союзу. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 5 вересня 2015 року.  

7 липня 2015 року  Європейський Союз оприлюднив 
нотифікацію про розробку Проекту змін до двох законодавчих 
актів ЄС щодо м‘яса та м‘ясної продукції: 
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 Проект Регламенту Європейської комісії про внесення 
змін до додатку III Регламенту (ЄС) № 853/2004 
Європейського парламенту та Ради щодо специфічних 
вимог до желатину, колагену та продуктів тваринного 
походження з високим рівнем обробки, призначені для 
споживання людиною;  

 Проект підзаконного акту, що ухвалюється на 
виконання Європейської комісії та передбачає 
створення переліків третіх країн, окремих частин третіх 
країн та територій, яким країни-члени ЄС мають 
надавати дозвіл на ввезення до ЄС деяких продуктів 
тваринного походження, призначених для споживання 
людиною, а також передбачає встановлення вимог до 
сертифікатів (шляхом внесення змін до Регламенту ЄС 
№ 2074/2005 та скасування рішення 2003/812/EC з 
чотирма додатками).iv 

Основною метою очікуваних змін є спрощення торгівлі за 
допомогою створення єдиного документу, що містить 
зазначені переліки країн та вимоги до сертифікатів. Це 
сприятиме гармонізації та збільшенню чіткості положень 
законодавства у цій сфері. 

Крім того, очікується, що оновлення сертифікатів (планується 
їх заміна на єдиний сертифікат) знизить адміністративне 
навантаження на імпортерів (третіх країн) та спростить 
роботу органів прикордонно-митного контролю у 
контрольних пунктах в'їзду.  

Змінами встановлюються особливі вимоги щодо обробленої 
сировини для виробництва желатину і колагену. Також 
будуть сформовані переліки третіх країн, які одержали 
дозвіл на імпорт сировини для виробництва желатину та  
колагену,  а також імпорт колагену і деяких продуктів 
тваринного походження з високим рівнем обробки. 

В цілому, заначені проекти спрямовані на підвищення рівня 
безпеки продуктів харчування, захист тварин, а також захист 
населення від небезпечних хвороб та шкідників. Ухвалення 
документу очікується наприкінці 2015. Термін набуття його 
чинності – через 20 днів після його опублікування в 
Офіційному журналі Європейського Союзу. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 5 вересня 2015 року. 

                                                 
i
 Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/290 від 19 червня 2015 року 
ii
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_2389_00_e.p
df 

iii
 Відповідно до нотифікації Канади G/TBT/N/CAN/451 від 19 червня 2015 

року. 
iv
 Відповідно до нотифікації ЄС G/SPS/N/EU/140 від 7 липня 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 
 
 
 
 
 
 

mailto:ep@me.gov.ua

