
                               
 

Відомості країн-членів СОТ 
Інформаційний бюлетень 

                              

 

  

ЄС: внесення змін до регламенту 

щодо речовин та сумішей  

У другій половині листопада 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив нотифікацію про очікувані зміни до 
Регламенту (EC) № 1272/2008 Європейського парламенту і 
Ради про класифікацію, маркування та пакування речовин 
та сумішей з метою його адаптації до науково прогресу. 
Ухвалення документу очікується у другому кварталі 2016 
року. Термін набуття чинності – через 20 днів з моменту 
опублікування документу в Офіційному журналі ЄС. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 24 січня 2016 року. 

25 листопада 2015 року Європейський Союз оприлюднив 
нотифікацію про розробку Проекту Регламенту Європейської 
Комісії щодо внесення змін до Регламенту (EC) № 1272/2008 
Європейського парламенту і Ради про класифікацію, 
маркування та пакування речовин та сумішей з метою його 
адаптації до науково прогресу.i  

Відповідно до проекту передбачається перегляд та оновлення 
ухваленої раніше класифікації для 47 речовин та сумішей (що 
містяться у додатку VI до Регламенту (EC) № 1272/2008). 

Пропозиції щодо оновленої класифікації та маркування 
зазначених речовин надійшли до Європейського Хімічного 
Агентства (ECHA) відповідно до статті 37 Регламенту (ЄС)         
№ 1272/2008.  

На підставі висновків за цими пропозиціям, наданих 
Комітетом з оцінки ризиків (RAC), та з урахуванням нових 
наукових даних щодо токсичності речовин та сумішей було 
ухвалено рішення щодо доцільності запровадження 
зазначених змін.ii   

Головною метою документу є підвищення рівня захисту 
здоров’я населення та навколишнього середовища, 
забезпечення належного функціонування ринку речовин та 
сумішей ЄС.  

Ухвалення документу очікується у другому кварталі 2016 року. 
Термін набуття його чинності – після 20 днів з моменту 
опублікування документу в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий 
термін подачі коментарів – 24 січня 2016 року. 
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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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ЄС: внесення змін до регламенту 

щодо косметичної продукції 

У першій декаді грудня 2015 року Європейський Союз 
проінформувала СОТ про розробку проекту змін до 
Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту і 
Ради щодо косметичної продукції. Ухвалення документу 
очікується у другому кварталі 2016 року. Термін набуття 
чинності – через 20 днів з моменту опублікування 
документу в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 7 лютого 2016 року. 

9 грудня 2015 року Європейський Союз оприлюднив 
повідомлення про розробку Проекту Регламенту 
Європейської Комісії «Про внесення змін до додатку VI 
Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту і 
Ради щодо косметичної продукції».iii  

Відповідно до проекту передбачається надання дозволу на 
використання в косметичній продукції діоксиду титану (нано) 
в якості УФ-фільтра. 

Зазначимо, що відповідно до Додатку IV до Регламенту (ЄС) 
№ 1223/2009 діоксид титану дозволяється використовувати у 
косметичній продукції у якості барвника та УФ-фільтра. 
Водночас, дозвіл на використання наноструктурованої форми 
цієї речовини досі відсутній. 

В зв’язку з цим, виникла необхідність у проведенні Науковим 
комітетом з безпеки споживачів ЄС оцінки токсичності 
зазначеної речовини. В результаті було встановлено, що 
використання діоксиду титану в якості УФ-фільтра (у 
наноструктурованій формі) при максимально допустимій 
концентрації цієї речовини у кінцевій продукції на рівні 25% є 
безпечним для людини.iv 

Разом з тим, Науковий комітет вважає, що використання 
діоксиду титану (нано) у косметичній продукції у формі спрею 
(розпилювача) становить певну небезпеку (зокрема, можуть 
постраждати легені споживачів при вдиханні розпиленої 
речовини). Отже, дозвіл може бути надано, але лише за 
умови врахування цього виключення. 

Головною метою документу є підвищення рівня захисту 
здоров’я населення, а також зміна технічних вимог відповідно 
до наукового прогресу. 

Ухвалення документу очікується у другому кварталі 2016 року. 
Термін набуття чинності – через 20 днів з моменту 
опублікування документу в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий 
термін подачі коментарів – 7 лютого 2016 року. 
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Росія: зміни до технічного регламенту 

щодо безпечності продуктів 

харчування 

На початку грудня 2015 року Російська Федерація  
оприлюднила повідомлення про розробку проекту змін №3 
до технічного регламенту Митного союзу «Про 
безпечність харчової продукції» (ТР ТЗ 021/2011). Ухвалення 
документу та набуття чинності очікується через 180 
днів з моменту ухвалення Рішення Ради Євразійської 
економічної комісії про затвердження зазначених змін. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 27 січня 2016 року. 

4 грудня 2015 року Російська Федерація оприлюднила 
нотифікацію про розробку проекту змін №3 до технічного 
регламенту Митного союзу «Про безпечність харчової 
продукції» (ТР ТЗ 021/2011).v 

Зміни до технічного регламенту підготовлені відповідно до 
Плану розробки технічних регламентів Митного союзу і змін 
до технічних регламентів Митного союзу, затвердженого 
рішенням Ради Євразійської економічної комісії 1 жовтня 
2014 року (№ 79). 

Головною метою проекту є попередження дій, що вводять в 
оману споживачів, шляхом встановлення ідентифікаційних 
ознак та критеріїв справжності шоколаду, шоколадної глазурі, 
шоколадної маси та какао-продуктів. 

Відповідно до проекту встановлюються додаткові вимоги 
щодо: 

 шоколаду: гіркого (чорного), темного, звичайного, 
солодкого, молочного, екстрамолочного, білого, 
десертного; шоколаду в порошку; шоколаду з начинкою; 

 шоколадної глазурі: звичайної, молочної, білої, 
десертної; 

 шоколадної маси: гіркої (чорної), темної, звичайної, 
солодкої, молочної, екстрамолочної, білої, десертної; 

 какао-продуктів: какао тертого, масла какао, какао-
порошку, какао-макухи, какао-крупки. 

Крім того, проект містить:  

 ідентифікаційні ознаки та чіткі визначення категорій 
шоколаду, шоколадної глазурі, шоколадної маси та 
какао-продуктів; 

 вимоги до використання масложирової продукції й 
тваринних жирів у виробництві шоколаду, шоколадної 
глазурі, шоколадної маси, какао-продуктів; 
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 вимоги до використання окремих видів харчових 
добавок (барвників та ароматизаторів) у виробництві 
шоколаду, шоколадної глазурі, шоколадної маси і 
какао-продуктів. 

Також передбачається зміна вимог до шоколаду для 
діабетичного харчування. Зокрема, для зазначеного виду 
шоколаду пропонується встановити таке саме граничне 
значення показника «Кількість мезофільних аеробних і 
факультативно анаеробних мікроорганізмів», як і для 
шоколаду без будь-яких домішок (гіркого, темного, 
звичайного і солодкого), до складу якого входить терте 
какао, масло какао та цукор. Пропозиція обґрунтована тим, 
що шоколад діабетичного харчування виготовляється за тією 
ж технологією і на тому ж устаткуванні, що і звичайний 
шоколад. Єдина відмінність між ними – заміна цукру на 
підсолоджувач.  

Сфери дії документу поширюються на: 

 виробників та імпортерів шоколаду, шоколадних 
цукерок та інших кондитерських виробів, 
виготовлених на основі шоколадної маси, 
шоколадної глазурі, какао-продуктів; 

 органи з сертифікації;  

 випробувальні лабораторії та інших зацікавлених 
осіб. 

Ухвалення документу та набуття чинності очікується через 
180 днів з моменту ухвалення Рішення Ради Євразійської 
економічної комісії про затвердження зазначених змін. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 27 січня 2016 року. 

 

 

 

 

                                                 
i
 Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/325 від 25 листопада 2015 

року 
ii
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_4693_00_e.p
df 

iii
 Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/328 від 9 грудня 2015 року 

iv
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_4857_00_e.p
df 

v
 Відповідно до нотифікації РФ G/TBT/N/RUS/46 від 4 грудня 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  
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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