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ЄС: запровадження технічних 
стандартів щодо електронних 
цигарок 

На початку січня 2016 року Європейський Союз 
проінформував СОТ про розробку проекту рішення 
Європейської Комісії про технічні стандарти щодо 
механізму заправки електронних цигарок. Ухвалення 
документу очікується у другому кварталі 2016 року. 
Термін набуття його чинності – з дати ухвалення. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 2 березня 2016 року. 
Країни-члени ЄС мають імлементувати норми документу 
до національного законодавство до 20 травня 2016 року. 

4 січня 2016 року Європейський Союз оприлюднив 
повідомлення про розробку «Проекту рішення Європейської 
Комісії про технічні стандарти щодо механізму заправки 
електронних цигарок».i  

Документ розроблено на виконання 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 та про 
скасування Директиви 2001/37/ЄС.  

Зокрема, стаття 20 (3)(г) цієї директиви передбачає 
функціонування у всіх країнах-членах ЄС механізму, який 
забезпечує заправку електронних цигарок (заправних 
контейнерів) без витоку. При цьому, згідно із статтею 20 (13) 
Директиви 2014/40/ЄС Європейська Комісія має розробити 
технічні стандарти для впровадження механізму заправки 
електронних цигарок. 

Технічні стандарти, що містяться у проекті, розроблено з 
урахуванням токсичності нікотинових рідин, які 
використовуються при палінні електронних цигарок. 
Зазначені стандарти передбачають мінімальний контакт цих 
рідин зі шкірою курця та недопущення їх випадкового 
проковтування. При цьому забезпечується достатній захист 
від будь-якого витоку з електронних цигарок. 

Також, передбачені у документі технічні стандарти, 
визначають заходи, які мають бути вжиті для належного 
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інформування споживачів про механізм заправки 
електронних цигарок для запобігання випадків  витоку.ii 

Ухвалення документу очікується у другому кварталі 2016 року. 
Термін набуття його чинності – з дати ухвалення. Кінцевий 
термін подачі коментарів – 2 березня 2016 року. Країни-члени 
ЄС мають імлементувати норми документу до національного 
законодавство до 20 травня 2016 року. 

 
Росія: тимчасова заборона на 
ввезення свинини з України 
На початку січня 2016 року Російська Федерація 
оприлюднила нотифікацію про тимчасову заборону з           
1 січня 2016 року ввезення до своєї країни продукції 
свинарства з України у зв‘язку із погіршенням епізодичної 
ситуації щодо африканської чуми свиней на території 
України. 

5 січня 2016 року Російська Федерація оприлюднила 
нотифікацію щодо офіційного листа Федеральної служби з 
ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії 
(Россільгоспнагляд) №. FS-EN-8/23418 від 24 грудня 2015 
року.iii  

Відповідно до документу передбачається запровадження з     
1 січня 2016 року тимчасової заборони на постачання 
продукції свинарства з України до РФ у зв‘язку із погіршенням 
епізодичної ситуації щодо африканської чуми свиней на 
території України.iv 

Сфера дії документу поширюється на наступні категорії 
товарів свинарства: 

• живі свині;  

• свинину (свіжу, охолоджену або морожену); 

• продукцію тваринного походження (зі свинини) та мертві 
тварини; 

• м'ясо та їстівні м'ясні субпродукти зі свинини (солоні або 
в розсолі, сушені або копчені); їстівне борошно зі 
свинини або її субпродуктів; 

• продукти, що використовуються для годівлі свиней 
(корми та кормові добавки для свиней); 

• ковбаси та аналогічні вироби зі свинини, субпродуктів чи 
крові; готові харчові продукти, виготовлені на основі цих 
виробів; 

 



Сторінка - 3 -                                                                                                                      Випуск 78 
 

• інші готові чи консервовані продукти з м'яса, м'ясних 
субпродуктів або крові свиней, включаючи 
гомогенізовані готові продукти. 

Зазначимо, що з 1 січня 2016 року РФ запровадила 
продовольче ембарго щодо України. До переліку цих товарів 
увійшла також свинина та готова продукція з вмістом цього 
м’яса. Разом з тим, у випадку зняття ембарго експорт 
вітчизняної продукції свинарства до Російської Федерації 
відновиться лише тоді, коли Россільгоспнагляд скасує 
заборону на ввезення цієї продукції з України до РФ. 

Згідно із даними Міжнародного торговельного центру 
протягом 2012-2014 років експорт продукції свинарства з 
України до Російської Федерації скоротився майже в п‘ять 
разів (до 22,8 млн дол. США або 0,23% від загального 
експорту вітчизняної продукції до цього торговельного 
партнера).  

 

Республіка Корея: зміна стандартів 
щодо продуктів харчування 
У першій половині січня 2016 року Республіка Корея 
(Південна Корея) оприлюднила повідомлення про розробку 
проекту змін до стандартів та специфікацій щодо 
продуктів харчування. Термін ухвалення документу та 
набуття його чинності буде визначено окремо. Кінцевий 
термін подачі коментарів – 13 березня 2016 року. 

13 січня 2016 року Республіка Корея оприлюднила 
нотифікацію про розробку «Пропозицій про внесення змін до 
стандартів та специфікацій щодо продуктів харчування».v 

Відповідно до документу плануються наступні зміни: 

• ухвалення статистичних концепцій (методів) щодо 
мікробіологічних характеристик двадцяти видів 
продуктів харчування (зокрема, локшини, соусів та 
інших); 

• встановлення максимально допустимих рівнів вмісту 
залишків для деяких пестицидів (оксатіапіпроліну, 
індазіфламу та ізоксафлутолу); 

• перегляд максимально допустимих рівнів вмісту 
залишків пестицидів у 32 видах сільськогосподарської 
продукції; 

• встановлення максимально допустимих рівнів вмісту 
залишків двадцяти шести ветеринарних препаратів у 
свинині (м’язовій  частині); 
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• надання дозволів для опромінення сушеної риби та 
молюсків з метою стерилізації; 

• загальний перегляд методів тестування продуктів 
харчування. 

Метою документу є підвищення рівня безпеки продуктів 
харчування. Документ розроблено Міністерством 
продовольства та безпеки лікарських засобів Республіки 
Корея.vi  

Термін ухвалення документу та набуття його чинності буде 
визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів –      
13 березня 2016 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, 60% від загального експорту 
вітчизняних товарів до цього торговельного партнера       
(281 млн дол. США). Протягом зазначеного трирічного 
періоду експорт продуктів харчування до цієї країни зріс на 
34%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/333 від 4 січня 2016 року 
ii З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_5038_00_e.p
df 

iii Відповідно до нотифікації РФ  G/SPS/N/RUS/117 від 5 січня 2016 року 
iv З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://www.fsvps.ru/fsvps/download/attachment/57948/23418.pdf 
v Відповідно до нотифікації Республіки Корея G/SPS/N/KOR/527 від 13 

січня 2016 року  
vi З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

http://members.wto.org/crnattachments/2016/SPS/KOR/16_0117_00_x.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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