
                               
 

Відомості країн-членів СОТ 
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ЄС: розробка формату 

представлення інформації щодо 

тютюнових виробів 

На початку серпня 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив нотифікацію про розробку підзаконного акту 
на виконання рішення Європейської комісії про створення 
формату для надання та оприлюднення інформації щодо 
інгредієнтів тютюнових виробів, шкідливих викидів та 
обсягів продажів. Ухвалення документу очікується у 
четвертому кварталі 2015 року, набуття його чинності – 
з  дня ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів – 4 
жовтня 2015 року. 

5 серпня 2015 року Європейський Союз оприлюднив 
повідомлення про розробку Проекту акту на виконання 
рішення Європейської комісії про створення формату для 
надання та оприлюднення інформації щодо інгредієнтів 
тютюнових виробів, шкідливих викидів та обсягів продажів.i  

Розробка зазначеного формату передбачена статтею 5 
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, яка 
містить нові вимоги до звітності для виробників та імпортерів 
тютюнових виробів.  

Зокрема, виробники та імпортери мають надавати детальну 
інформацію про свою продукцію компетентним органам 
країн-членів ЄС, в яких вони мають намір реалізовувати 
тютюнові вироби. Загальний формат для представлення цієї 
інформації викладено в зазначеному проекті.  

Єдиний формат спрощує та уніфікує процедуру подання даних 
виробниками або імпортерами компетентним органам країн-
членів ЄС. Впорядкування процесу подання також зменшує 
адміністративне навантаження на виробників, імпортерів та 
національних регуляторів і полегшує процес аналізу даних 
для ухвалення рішень Європейської комісії (зокрема щодо 
перегляду максимально допустимих рівнів вмісту деяких 
речовин у тютюновій продукції). 
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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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Країни-члени ЄС мають заохочувати виробників та імпортерів 
оперативно надавати інформацію щодо їхньої продукції для 
забезпечення збору актуальних даних щодо обсягів продажу 
тютюнової продукції та її токсичності, а також вчасно 
оновлювати ці відомості (протягом першої половини 
наступного календарного року).  

Крім того, проект передбачає необхідність визначення 
ступеню конфіденційності даних. Має бути врахований 
конфлікт інтересів між покупцями та продавцями тютюнової 
продукції (зокрема це стосується комерційної таємниці щодо 
деяких смакових якостей продукту). 

Зазначені норми спрямовані на забезпечення належного 
функціонування ринку тютюнової та пов’язаної з нею 
продукції в ЄС, враховуючи високий рівень захисту здоров’я 
населення.ii  

Ухвалення документу очікується у четвертому кварталі 2015 
року, набуття його чинності – з  дня ухвалення. Кінцевий 
термін подачі коментарів – 4 жовтня 2015 року. 

Киргизстан: ухвалення порядку 

здійснення санітарно-

епідеміологічного контролю 

Наприкінці липня 2015 року Киргизька Республіка  
проінформувала СОТ про ухвалення 7 жовтня 2014 року 
Постанови Уряду щодо порядку здійснення санітарно-
епідеміологічного контролю за особами, транспортними 
засобами, товарами і вантажем, що переміщуються 
через державний кордон Киргизької Республіки. Набуття 
чинності документу – з дня набрання чинності 
міжнародного договору про приєднання Киргизької 
Республіки до Договору про Євразійський економічний союз 
від 29 травня 2014 року.  

28 липня 2015 року Киргизька Республіка оприлюднила 
повідомлення про ухвалення 7 жовтня 2014 року Постанови 
уряду № 580 «Про затвердження Положення про порядок 
здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) 
за особами, транспортними засобами, товарами та вантажем, 
що переміщуються через державний кордон Киргизької 
Республіки».iii  

У Постанові визначені єдині принципи, організаційний 
механізм та методика проведення санітарно-
епідеміологічного контролю за особами, транспортними 
засобами, товарами і вантажем, що переміщуються через 
державний кордон Киргизької Республіки. 
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Відповідно до документу санітарно-епідеміологічний 
контроль поширюється на осіб, що прибувають до Киргизької 
Республіки, а також відбувають з її території незалежно від їх 
громадянства та виду транспортного засобу (повітряні судна, 
залізничний і автодорожній транспорт тощо). Постановою 
також визначається перелік інфекційних захворювань, що 
вимагають проведення заходів щодо санітарної охорони 
території Киргизької Республіки.  

Згідно із постановою основними функціями у сфері санітарно-
епідеміологічного нагляду (контролю) є наступні: 

 збір та представлення інформації про епідеміологічну 
ситуацію в світі щодо інфекційних і карантинних хвороб; 

 аналіз транспортних зв'язків з міжнародними портами і 
територіями, уражених хворобами; 

 проведення протиепідемічних заходів при виявленні 
зараженої особи або транспортного засобу; 

 подання оперативної інформації про виявлене 
захворювання з підозрою на карантинне або інше 
небезпечне для людини інфекційне захворювання до 
відповідних установ Центру профілактики захворювань і 
державного санітарно-епідеміологічного нагляду; 

 вручення сигнальної картки особам, які прибули з країн, 
де виявлені ендемічні хвороби (згідно з формою, що 
затверджується уповноваженим органом Киргизької 
Республіки з охорони здоров'я); 

 медичний огляд екіпажів (бригад) і пасажирів, 
включаючи усне опитування;  за клініко-
епідеміологічними показаннями -– огляд з метою 
виявлення хворих; 

 перевірка загальної декларації повітряного судна, 
залізничного та автомобільного транспорту, свідоцтва 
про дератизацію або звільнення від неї; 

 перевірка міжнародного свідоцтва про вакцинації та 
ревакцинації; 

 перевірка паспортів і квитків з метою з'ясування 
маршруту проходження (спільно з прикордонною 
службою державної Киргизької Республіки); 

 санітарний огляд транспортних засобів, вантажів, видача 
приписів про призначення дератизації, дезінсекції; 

 перевірка харчової, токсикологічної безпеки вантажів та 
товарів, що ввозяться та вивозяться через державний 
кордон Киргизької Республіки. 
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Поточна епідеміологічна ситуація в Киргизькій Республіці, 
часті випадки запровадження карантину, реєстрація та 
поширення нових інфекційних захворювань становлять 
небезпеку для населення країни та зумовлюють необхідність 
мобілізації спільних зусиль компетентних органів влади з 
санітарної охорони території Киргизької Республіки. 
Необхідність зміцнення санітарно-епідеміологічної контролю 
у прикордонних пунктах сприятиме розвитку туризму та 
торгівлі. 

За даними Міжнародного торговельного центру у 2012-2014 
роках експорт товарів, що підпадають під санітарно-
епідеміологічний контроль з України до Киргизької 
Республіки, становив, в середньому, 116 млн дол. США або 
95% від загального експорту вітчизняних товарів до цього 
торговельного партнера. У структурі зазначених товарів 
найбільша частка належить продуктам харчування 
(включаючи сільськогосподарську продукцію) – 62%.  

 

Швейцарія: перегляд максимально 

допустимих рівнів вмісту деяких 

речовин у іграшках 

У другій половині серпня 2015 року Швейцарія  
оприлюднила повідомлення про очікуване ухвалення 
постанови про безпеку іграшок. Ухвалення документу 
очікується в жовтні 2015 року. Термін набуття його 
чинності – липень 2016 року. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 20 вересня 2015 року.  

18 серпня 2015 року  Швейцарія оприлюднила нотифікацію 
про розробку проекту «Постанови про безпеку іграшок».iv 
Документ ініційовано Федеральним бюро з безпеки харчових 
продуктів та ветеринарії. 

Документ розроблено з метою подальшої гармонізації 
стандартів Швейцарії із відповідними нормами законодавства 
її головного економічного партнера (ЄС) та забезпечення 
відповідного ЄС рівня безпеки цих товарів в Швейцарії. 

Згідно із проектом передбачається запровадження нових 
максимально допустимих рівнів вмісту хімічних речовин, а 
також допустимих рівнів міграції хімічних речовин, що 
застосовуються з 2015 року, зокрема, для наступних речовин: 

• нікелю (запровадження деяких виключень для частин 
іграшок, що містять нікель); 

• свинцю (встановлення нового більш низького допустимого 
рівня міграції свинцю); 
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• поліциклічних ароматичних вуглеводнів; 

• трихлоретилфосфату, трихлорпропілфосфату та трис-
(дихлорпропіл)-фосфату; 

• бісфенолу А. 

Передбачені у постанові нові вимоги відповідають Директиві 
2009/48/EC Європейського парламенту й Ради.  

В результаті ухвалення постанови будуть внесені зміни до 
національних стандартів (стандарти EN 71, EN 71-13, EN 71-
14). 

Ухвалення документу очікується в жовтні 2015 року. Термін 
набуття його чинності – липень 2016 року. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 20 вересня 2015 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/304 від 5 серпня 2015 року 
ii
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_3037_00_e.p
df 

iii
 Відповідно до нотифікації Киргизької Республіки G/SPS/N/KGZ/3  від 28 

липня 2015 року 
iv
 Відповідно до нотифікації Швейцарії G/TBT/N/CHE/201  

від 18 серпня 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сектор нотифікацій та обробки 
запитів 
Департамент доступу до ринків та 
взаємодії з СОТ 
Міністерства економічного розвитку 
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тел.:            + 38 044 521-13-50 
тел./факс: + 38 044 596-68-39  
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Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій 
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              +38 044 278-63-60 
факс:  + 38 044 278-63-36 
Контактна особа: Вероніка Мовчан  
E-mail: movchan@ier.kiev.ua  
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