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ЄС: заборона використання деяких 
хімічних речовин у косметичній 
продукції 
На початку січня 2016 року Європейський Союз 
проінформував СОТ про розробку Проекту Регламенту 
Європейської Комісії, що передбачає внесення змін до 
Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту і 
Ради щодо косметичної продукції. Ухвалення документу 
очікується у першому/другому кварталі 2016 року. Термін 
набуття його чинності – через 20 днів з моменту 
опублікування документу в Офіційному журналі ЄС. 
Перехідний період – протягом 6 місяців після набуття 
чинності регламенту. Кінцевий термін подачі           
коментарів – 4 березня 2016 року.  

4 січня 2016 року Європейський Союз оприлюднив 
повідомлення про розробку Проекту Регламенту 
Європейської Комісії про внесення змін до додатку V 
Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і 
Ради щодо косметичної продукції.i  

Відповідно до документу запроваджуються заборона на 
використання метілізотіазолінону в якості консерванту у 
виробництві косметичної продукції, що не передбачає 
змивання (незмивних засобів).  

Згідно із висновком Наукового комітету з безпеки споживачів 
(SCCS) останні клінічні дані свідчать про небезпеку (з точки 
зору здоров’я споживачів) використання метілізотіазолінону у 
встановленій законодавством концентрації у косметичній 
продукції, яка не передбачає змивання. Зокрема, йдеться про 
клінічно підтверджені випадки алергічних реакцій споживачів 
після використання зазначеної продукції. У зв’язку з цим, 
пропонується внести відповідні зміни до Регламенту (ЄС)                                                 
№ 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради щодо 
косметичної продукції. 

Разом з тим, передбачається шестимісячний перехідний 
період для того, щоб виробники косметичної продукції 
змогли вилучити з обігу заборонену продукцію з вмістом 
метілізотіазолінону та замінити її на нову. 
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Метою ухваленого регламенту є підвищення рівня безпеки 
косметичної продукції та захист здоров‘я населення. 

Ухвалення документу очікується у першому/другому кварталі 
2016 року. Термін набуття його чинності – через 20 днів з 
моменту опублікування документу в Офіційному журналі ЄС. 
Перехідний період – протягом 6 місяців після набуття чинності 
регламенту. Кінцевий термін подачі коментарів –  
4 березня 2016 року. 

 

ЄС: зміни до законодавства щодо 
тютюнової продукції 
Наприкінці січня 2016 року Європейський Союз оприлюднив 
нотифікацію про розробку проекту рішення Європейської 
Комісії щодо встановлення порядку створення та 
функціонування незалежної консультативної панелі для 
надання допомоги країнам-членам ЄС та Європейській 
Комісії у визначенні характерного смаку тютюнових 
виробів. Ухвалення документу очікується у другому 
кварталі 2016 року. Термін набуття його чинності –            
з дати ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів –      
27 березня 2016 року. 

27 січня 2016 року Європейський Союз оприлюднив 
нотифікацію про розробку Проекту рішення Європейської 
Комісії щодо встановлення порядку створення та 
функціонування незалежної консультативної панелі для 
надання допомоги країнам-членам та Європейській Комісії у 
визначенні характерного смаку тютюнових виробів.ii  

Відповідно до статті 7 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 забороняється розміщувати на ринку ЄС тютюнові 
вироби з характерним смаком (чітко помітним запахом чи 
смаком, відмінним від запаху чи смаку тютюну).  

При визначенні того, чи мають тютюнові вироби характерний 
смак, країни-члени ЄС та Європейська Комісія може 
звернутися до незалежної консультативної групи 
("Консультативної панелі"). При цьому Комісії надано право 
визначати порядок її створення та функціонування, що 
передбачено зазначеним вище Проектом. 

Консультативна група повинна складатися з 
висококваліфікованих та незалежних експертів, що мають 
відповідний досвід в області статистичного та хімічного 
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аналізу. Вони повинні виконувати свої функції неупереджено 
та в інтересах суспільства з використанням передової 
практики та високих наукових стандартів. Експерти мають 
обиратися шляхом відкритого конкурсу на рівних умовах на 
основі об'єктивних критеріїв. Процес оцінювання 
характерного смаку тютюнових виробів має бути захищеним 
від будь-якого зовнішнього впливу осіб чи об'єднань, 
зацікавлених в результатах оцінки. Конфіденційна інформація 
має бути захищена від випадкового розкриття. Методологія 
зазначеного оцінювання має переглядатись з врахуванням 
здобутків наукового прогресу. 

Метою проекту є сприяння кращому функціонуванню 
внутрішнього ринку тютюнових виробів ЄС та забезпечення 
високого рівня захисту населення. iii 

Ухвалення документу очікується у другому кварталі 2016 року. 
Термін набуття його чинності – з дати ухвалення. Кінцевий 
термін подачі коментарів – 27 березня 2016 року. Положення 
Директиви 2014/40/ЄС мають бути імплементовані до 
національного законодавства країн-членів ЄС до 20 травня 
2016 року. 

 
Чеська Республіка: зміни до 
законодавства щодо будівельної 
продукції 
У другій половині січня 2016 року Чеська Республіка 
оприлюднила повідомлення про розробку проекту змін до 
Регламенту Уряду № 163/2002, що встановлює технічні 
вимоги для окремих видів будівельної продукції. Ухвалення 
документу очікується у червні 2016 року. Термін набуття 
його чинності – липень 2016 року (для Додатку 1 та 2 - 
січень 2017 року). Кінцевий термін подачі коментарів – 22 
березня 2016 року. 

22 січня 2016 року Чеська Республіка оприлюднила 
нотифікацію про розробку Проекту  змін до Регламенту Уряду 
№163/2002 щодо встановлення технічних вимог для деяких 
будівельних виробів (зі змінами, внесеними відповідно до 
Регламенту Уряду № 312/2005).iv 

Відповідно до проекту передбачається розширення переліку 
видів будівельної продукції, які регулюються національним 
законодавством. Нові види продукції, які вносяться до цього 
переліку, мають пройти оцінку відповідності спеціальним 
технічним стандартам, які передбачені зазначеним вище 
урядовим регламентом Чеської Республіки. 
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У Європейському Союзі технічні вимоги щодо будівельної 
продукції (з відміткою CE) передбачені Регламентом (ЄС)     
№ 305/2011 Європейського Парламенту та Ради. Цей 
регламент встановлює узгоджені на рівні ЄС умови для 
реалізації (збуту) будівельної продукції. Гармонізація 
технічних вимог щодо будівельної продукції в ЄС 
здійснюється на постійній основі шляхом створення нових 
«гармонізованих» технічних специфікацій.  

Разом з тим, на ринку будівельної продукції окремих країн-
членів ЄС можуть з’являтися нові нетипові види цих товарів 
або версії існуючих будівельних виробів, які не відповідають 
узгодженим на рівні ЄС гармонізованим технічним вимогам 
(або відповідають частково). Така продукція має 
регулюватися на національному рівні для забезпечення 
виконання основних вимог будівництва. 

Метою проекту є внесення змін до чинного законодавства 
щодо стандартів у сфері будівництва та розширення 
переліку видів будівельної продукції, які будуть 
регулюватися на національному рівні для зменшення 
ризиків, пов’язаних зі здоров'ям та безпекою споживачів під 
час використання будівельної продукції.v  

Ухвалення документу очікується у червні 2016 року. Термін 
набуття його чинності – липень 2016 року (а для Додатку 1 та 
2 – січень 2017 року). Кінцевий термін подачі коментарів – 
22 березня 2016 року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/332 від 4 січня 2016 року 
ii Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/342 від 27 січня 2016 року 
iii З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_0317_00_e.p
df 

iv Відповідно до нотифікації Чеської Республіки G/TBT/N/CZE/191 від 22 
січня 2016 року  

v З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/CZE/16_0256_01_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  
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