
                               
 

Відомості країн-членів СОТ 
Інформаційний бюлетень 

                              

 

  

ЄС: зміни законодавства щодо  

ветеринарних лікарських засобів  

На початку квітня 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив нотифікацію про розробку Проекту 
регламенту Європейського парламенту та Ради щодо  
ветеринарних лікарських засобів. Документ 
підготовлений  з метою кодифікації усіх чинних положень, 
що стосуються ветеринарних лікарських засобів, в 
єдиному нормативно-правовому акті.  Також 
передбачається внесення деяких змін, ініційованих 
країнами-членами ЄС. Ухвалення документу очікується 
наприкінці 2016 року, набуття його чинності  – через 20 
днів після опублікування в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий 
термін подачі коментарів – 1 липня 2015 року. 

2 квітня 2015 року Європейський Союз проінформував СОТ 
про розробку Проекту регламенту Європейського парламенту 
та Ради щодо ветеринарних лікарських засобів.i Документ 
буде ухвалено на заміну чинної Директиви 2001/82/ЄС у цій 
сфері. 

Розробка проекту ініційована країнами-членами ЄС в зв‘язку з 
тим, що чинне законодавство не повною мірою охоплює всі 
сфери регулювання єдиного ринку ветеринарних лікарських 
засобів ЄС та не враховує сучасні вимоги суб‘єктів 
господарювання ЄС щодо регуляторної політики у сфері 
виробництва та обігу товарів цієї категорії.  

Найбільшого удосконалення потребують такі напрями, як 
зменшення адміністративного тягаря, пов‘язаного з 
регуляторними процедурами, брак ветеринарних лікарських 
засобів для вузьких ринків збуту (зокрема, для лікування 
бджіл) тощо. 

Відповідно очікується запровадження наступних змін: 

 створення можливості для надання централізованих (на 
рівні ЄС) дозволів на реалізацію ветеринарних лікарських 
засобів усіх категорій; 

 спрощення  процедур після авторизації продукції; 

 запровадження стимулів для інновацій: більш тривалий 
період захисту даних, наданих суб‘єктами 
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господарювання для авторизації ветеринарних 
препаратів (зокрема, призначених для бджіл, риб тощо). 

 запровадження конкретних заходів щодо боротьби із  
загрозою розвитку стійкості (резистентності) бактерій до 
антимікробних ветеринарних препаратів. 

Основними завданнями розробки проекту є:  

 підвищення рівня доступності ветеринарних лікарських 
засобів; 

 зниження адміністративного тягаря, 

 сприяння інноваціям та підвищення рівня 
конкурентоспроможності; 

 поліпшення функціонування внутрішнього ринку 
ветеринарних лікарських засобів; 

 зменшення ризиків для здоров'я населення 
(недопущення розвитку стійкості бактерій до 
протимікробних препаратів). 

Метою документу є підвищення рівня захисту здоров'я 
населення, тварин та навколишнього середовища. ii  

Ухвалення документу очікується наприкінці 2016 року, набуття 
його чинності  – через 20 днів після опублікування в 
Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін подачі коментарів – 
1 липня 2015 року. 

Канада: обмеження щодо 

використання окремих добавок у 

виробництві тютюнових виробів 

У другій половині березня 2015 року Канада 
проінформувала СОТ про очікуване запровадження 
додаткового обмеження щодо використання окремих 
добавок у виробництві сигар. Термін ухвалення документу: 
дата опублікування в Журналі Канади. Для Частини ІІ 
документу – другий-третій квартал 2015 року. Набуття 
чинності  документу очікується через 6 місяців після його 
опублікування в Журналі Канади. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 21 травня 2015 року.  

23 березня 2015 року Канада оприлюднила повідомлення про 
очікувані зміни до Наказу щодо додаткового обмеження 
використання окремих добавок у виробництві сигар.iii 

Зокрема, мова йде про обмеження використання смакових 
добавок в сигарах вагою від 1,4 г до 6 г, сигарах з паперовим 
кінчиком і сигарах, де обгортку не встановлено в спіральній 
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формі. При цьому в зазначених видах сигарах буде дозволено 
використовувати ментол.  

Крім того, буде надано дозвіл на використання деяких 
смакових добавок, що є традиційними (зокрема для 
створення смаку портвейну, рому, вина та віскі) у виробництві 
деяких видів сигар вагою 1,4 – 6 г.  

Разом з тим, пропонується обмежити використання 
фарбувальних речовин у виробництві деяких видів сигар, за 
винятком барвників, що наносяться на сигару для візуалізації 
мундштуків/наконечників білого або бронзового кольору.iv 

Метою документу є вжиття додаткових заходів для 
убезпечення молодих людей від паління деяких видів сигар.  

Термін ухвалення документу: дата опублікування в Журналі 
Канади. Для Частини ІІ документу – другий-третій квартал 
2015 року. Набуття чинності очікується через 6 місяців після 
його опублікування в Журналі Канади. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 21 травня 2015 року. 

 

Бразилія: зміни до правил маркування 

на упаковках тютюнових виробів 

У першій половині березня 2015 року Бразилія оприлюднила 
повідомлення про очікувані зміни до маркування на 
упаковках тютюнових виробів, зокрема, щодо частини, де 
розміщується попередження про шкоду паління для 
здоров‘я населення. Ухвалення документу та набуття 
його чинності  буде визначено окремо (після проведення 
публічного обговорення).  

10 березня 2015 року Бразилія оприлюднила нотифікацію про 
розробку Проекту технічного регламенту № 17 від 5 березня 
2015 року, згідно якого вносяться зміни до маркування на 
упаковках тютюнових виробів, зокрема, щодо частини, де 
розміщується попередження про шкоду паління.v 

Відповідно до документу передбачається, що зазначене 
попередження має займати 30% від нижньої частини лицьової 
сторони упаковки тютюнових виробів. 

Крім того, згідно із запропонованим проектом технічного 
регламенту висуваються наступні вимоги до вигляду 
попередження про шкоду для здоров‘я:  

 надпис на пачці має бути наступного змісту: "Цей 
продукт викликає рак. Кидайте палити. Номер гарячої 
лінії - 136"; 
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 попередження має бути надруковано чітко (з високою 
роздільною здатністю), розбірливим шрифтом та на 
видному місці. 

Пропонується, що з 1 січня 2016 року у роздріб зможе 
продаватись лише продукція в упаковці, яка відповідає 
вимогам цього регламенту. 

Метою документу є підвищення рівня захисту здоров'я 
населення.  

Ухвалення документу та набуття його чинності  буде 
визначено окремо (після проведення публічного 
обговорення).vi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
i
 Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/279 від 2 квітня 2015 року 
ii З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_1463_00_e.p
df 

iii
 Відповідно до нотифікації Канади G/TBT/N/CAN/433/Rev.1 від 23 

березня 2015 року. 
iv З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2015/2015-03-07/html/reg1-eng.php 
v
 Відповідно до нотифікації Бразилії G/TBT/N/BRA/628 від 10 березня 

2015 року. 
vi
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/9b0f8080478b8306bf93fffe
096a5d32/CP+17-2015+-+Minuta.pdf?MOD=AJPERES 

  
 
 
 
 
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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