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ЄС: зміни регламенту щодо 

косметичної продукції 

Наприкінці липня 2015 року Європейський Союз оприлюднив 
нотифікацію про розробку проекту змін до Регламенту 
(ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту і Ради щодо 
косметичної продукції. Ухвалення документу очікується у 
першому кварталі 2016 року. Термін набуття чинності – 
через 20 днів після його опублікування в Офіційному 
журналі Європейського Союзу. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 26 вересня 2015 року. 

28 липня 2015 року Європейський Союз оприлюднив 
повідомлення про розробку Проекту Регламенту 
Європейської Комісії про внесення змін до додатків IV та VI 
Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту і 
Ради щодо косметичної продукції.i  

Відповідно до проекту передбачається надання дозволу на 
використання в косметичній продукції оксиду цинку в якості 
УФ-фільтра та технічного вуглецю (у наноструктурованій 
формі) в якості барвника.ii  

Зокрема, за ініціативою Європейської комісії Науковий 
комітет з безпеки споживачів провів оцінку токсичності 
зазначених речовин. Було встановлено, що використання 
оксиду цинку в якості УФ-фільтра (як у наноструктурованій 
формі, так і в іншому вигляді) при максимально допустимій 
концентрації цієї речовини у кінцевій продукції на рівні 25% є 
безпечним для людини. 

Крім того, Науковий комітет дійшов висновку про те, що 
використання технічного вуглецю в якості барвника в 
наноструктурованій формі (з розміром первинних частинок 
від 20 нм або більше та максимально допустимою 
концентрацією цієї речовини в кінцевій косметичній продукції 
на рівні 10%), не становить загрози для споживачів при 
нанесенні на шкіру. Водночас, комітет не виключає 
ймовірність появи подразнення очей при його використанні. 

Головною метою документу є підвищення рівня захисту 
здоров‘я населення, а також зміна технічних вимог відповідно 
до наукового прогресу. Ухвалення документу очікується у 
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першому кварталі 2016 року. Термін набуття його чинності – 
через 20 днів після його опублікування в Офіційному журналі 
Європейського Союзу. Кінцевий термін подачі коментарів – 26 
вересня 2015 року. 

 

Республіка Корея: зміна стандартів 

щодо продуктів харчування 

Наприкінці липня 2015 року Республіка Корея (Південна 
Корея) проінформувала СОТ про очікувані зміни до 
стандартів та специфікацій щодо продуктів харчування. 
Термін ухвалення документу та набуття його чинності 
буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 26 вересня 2015 року. 

28 липня 2015 року Республіка Корея оприлюднила 
повідомлення про розробку «Проекту змін до стандартів та 
специфікацій щодо продуктів харчування».iii Документ 
ініційований Міністерством продовольства та безпеки 
лікарських засобів. 

Відповідно до проекту передбачаються наступні зміни: 

 ухвалення статистичних методик для визначення 
санітарних показників щодо вмісту бактерій та харчових 
патогенів у 36 видах продуктів харчування; 

 перегляд стандарту щодо вмісту йоду в олії з високим 
вмістом олеїнової кислоти; 

 надання дозволу на використання двоокису вуглецю 
в якості газу-«наповнювача» при виробництві дієтичних 
продуктів харчування; 

 визначення коду товару для напоїв; 

 ухвалення нових та перегляд чинних максимально 
допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах 
харчування: 

 встановлення максимально допустимого рівня 
залишку валіфеналату; 

  розширення переліку видів сільськогосподарської 
продукції, для яких встановлені максимально 
допустимі рівні залишків 46 видів пестицидів; 

 визначення максимально допустимих рівнів залишків 
пестицидів у продукції тваринництва; 

 ухвалення методики для визначення вмісту 11 
компонентів медичних препаратів, які з високою 
ймовірністю могли бути незаконно використані у 
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виробництві продуктів харчування (зокрема, це препарати 
для лікування ожиріння та цукрового діабету); 

 уточнення термінології.  

Головною метою документу є підвищення рівня безпеки 
продуктів харчування. Термін ухвалення документу та набуття 
його чинності буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 26 вересня 2015 року. 

За даними Міжнародного торговельного центру у 2012-2014 
роках експорт продуктів харчування (у тому числі 
сільськогосподарської продукції) 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 до Республіки Корея зріс на 
34%. 

 

ЄС: розробка процедури визначення 

тютюнових виробів зі специфічним 

смаком 

На початку серпня 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив повідомлення про розробку процедури 
визначення тютюнових виробів зі специфічним смаком. 
Ухвалення документу очікується в четвертому кварталі 
2015 року. Термін набуття його чинності – з дати 
ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів – 4 вересня 
2015 року.  

5 серпня 2015 року  Європейський Союз оприлюднив 
нотифікацію про розробку Проекту акту на виконання 
Директиви 2014/40/ЄС Європейського парламенту та Ради 
щодо єдиних правил в рамках процедури для визначення 
тютюнових виробів зі специфічним смаком.iv 

Зазначимо, що відповідно до статті 7 (1) Директиви 
2014/40/ЄС Європейського парламенту та Ради від 3 квітня 
2014 року про зближення законів, підзаконних та 
адміністративних положень країн-членів щодо виробництва, 
представлення та продажу тютюну й пов’язаної з ним 
продукції встановлюється заборона розміщення на ринку ЄС 
тютюнових виробів зі специфічним смаком, що відрізняється 
від смаку традиційного тютюну. 

З метою виконання цього положення Європейська комісія 
розробила проект, який містить загальні правила щодо 
процедури визначення тютюнових виробів зі специфічним 
смаком.v 
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Зокрема, відповідно до даної процедури, в разі, якщо країна-
член ЄС або Європейська комісія мають підстави вважати, що 
певні тютюнові вироби мають специфічний смак, що 
відрізняється від традиційного тютюнового смаку, вони 
мають право вимагати від імпортера або виробника цієї 
продукції надання відповідних доказів. Крім відповіді на 
зазначений запит імпортер або виробник має також надати 
інформацію щодо розміщення цієї продукції на національних 
ринках інших країн-членів ЄС. 

Якщо виробник або імпортер не заперечує, що продукт має 
специфічний смак, він має повідомити про вжиті ним заходи 
щодо вилучення відповідних товарів  з обігу. 

Основною метою документу є поліпшення функціонування 
внутрішнього ринку тютюнових виробів в ЄС та забезпечення 
високого рівня захисту здоров'я населення. Ухвалення 
документу очікується в четвертому кварталі 2015 року. 
Термін набуття його чинності – з дати ухвалення. Кінцевий 
термін подачі коментарів – 4 вересня 2015 року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
i Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/302 від 28 липня 2015 року 
ii З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_2934_00_e.p
df 

iii Відповідно до нотифікації Республіки Корея G/SPS/N/KOR/511 від 28 
липня 2015 року. 

iv Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/303 від 5 серпня 2015 року 
v З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_3036_00_e.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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сектор нотифікацій та обробки 
запитів  
Департаменту доступу до ринків та 
взаємодії з СОТ 
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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