
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Короткий огляд 
На засіданні Комітету ТБТ учасники обговорили питання технічних 
бар‘єрів у торгівлі, які можуть створюватися у зв‘язку із заходами щодо 
охорони здоров'я, в тому числі здорового харчування та напоїв, а також 
питання маркування.  
Також було заслухано 46 торговельних занепокоєнь країн СОТ, з них 14 – 
нові, решта перенесені з попередніх засідань. Питання технічних 
регламентів та стандартів, які запроваджуються з метою охорони 
здоров'я та маркування, особливо їжі та напоїв, є домінуючою темою 
багатьох «специфічних торгових занепокоєнь», які члени СОТ піднімали 
на комітеті. Ця тенденція показує, що уряди намагаються досягти балансу 
між зниженням бар’єрів в торгівлі і охороною здоров'я – зменшенням 
ожиріння, перешкоджанням нездоровому харчуванню і зловживанню 
алкоголем, захистом здоров‘я дітей шляхом регулювання або кращого 
інформування, щоб споживачі самі могли зробити вибір. Ці специфічні 
занепокоєння використовуються учасниками для озвучування проблем, з 
якими стикаються - або можуть зіткнутися - їх виробники і експортери в 
результаті запровадження стандартів, технічних регламентів і вимог до 
маркування іншими країнами. 
Серед торговельних занепокоєнь обговорювались питання технічних 
регламентів, запроваджених у сфері продуктів харчування Росією, 
Таїландом, ЄС, Індонезією, Індією, Чилі, Перу та Єгиптом; регулювання 
щодо медичного обладнання в Китаї та Бразилії; косметичних виробів в 
Китаї та Індії; попереджень щодо шкоди здоров’ю та інших вимог до 
маркування алкогольних напоїв в Таїланді та Росії; вимог до попереджень 
щодо шкоди здоров’ю і простої упаковки для тютюнових виробів в 
запропонованих нових законах в Ірландії та Молдові. 
Комітет ТБТ, який слідкує за тим, як технічні стандарти та інші вимоги 
відповідають своїм цілям без створення невиправданих перепон у 
торгівлі, був близький до узгодження добровільних механізмів та 
пов‘язаних принципів належної регуляторної практики. Країни СОТ також 
обмінялись досвідом залучення приватного сектору до виконання 
положень Угоди ТБТ, та стосовно використання on-line систем нотифікацій 
та інформування ТБТ.  
Додаткову інформацію можна знайти в Системі управління інформацією 
ТБТ (TBT Information Management System) http://tbtims.wto.org/ 
Наступне засідання Комітету ТБТ заплановане на 5-6 листопада 2014 року.  
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Заборона Росією ввезення молочної 
продукції з України 
Як нове торговельне занепокоєння українською стороною було 
внесено на розгляд Комітету питання стосовно заборони 
Російською Федерацією ввезення молочної продукції деяких 
українських виробників. 

Стосовно заборони Росією імпорту української молочної продукції 
Україна заявила, що ця заборона була «раптова і необгрунтована» і 
створює невиправдані перешкоди в торгівлі.1 Крім того, Росією не 
було надано офіційних результатів лабораторних досліджень 
продукції підприємств. Українська делегація наполягала на тому, 
що ця заборона має бути скасована.  

РФ пояснила запровадження заборони невідповідністю продукції 
українських підприємств вимогам технічного регламенту «Про 
молоко та молочні продукти» та необхідністю захисту прав 
споживачів. 

Належна практика регулювання 
Країни-члени СОТ дійшли майже повної згоди щодо добровільних 
механізмів та пов‘язаних принципів належної регуляторної 
практики (Good Regulatory Practice).  

Перелік принципів належної практики регулювання є результатом 
перегляду Угоди про ТБТ в 2012 році та обговорення деяких тем в 
результаті цього перегляду. Метою створення переліку є надання 
урядам деяких прикладів найкращої практики, які вони могли б на 
добровільній основі застосовувати при розробці, прийнятті і 
впровадженні технічних регламентів та стандартів до продукції, 
наприклад, таких як маркування та сертифікації, і не перешкоджати 
торгівлі без необхідності. 

В цілому, країни визначили цей документ2 достатньо 
підготовленим для прийняття на основі консенсусу. Однак, під час 
засідання окремі країни несподівано заявили про сумніви щодо 
правового статусу документу, зокрема щодо правових наслідків 
для прав та обов‘язків країн СОТ, у тому числі в рамках процедур 
врегулювання суперечок. 

У ході дискусії голова Комітету та багато делегацій роз‘яснили їхнє 
бачення документу як суто рекомендаційного, який не має 
правових наслідків для зобов‘язань країн. Тим не менш, 
незважаючи на тривалі багатосторонні консультації, Комітету не 
вдалося досягти компромісу з цього питання. Документ залишився 
у порядку денному для подальшого опрацювання Комітетом. 

 

Спільні питання щодо охорони здоров‘я 
Країни-члени СОТ підкреслили необхідність охорони здоров'я і 
усвідомленого вибору з боку споживачів. Однак, деякі з обраних 

1 http://www.me.gov.ua/Services/StreamsService/ec82a783-aa74-483c-8c3b-d4360529e188 
2 JOB/TBT/44/Rev.4 

Україна називає заборону 
імпорту української 
молочної продукції 
«раптовою і 
необґрунтованою» 

Країни-члени СОТ близькі 
до узгодження переліку 
принципів «належної 
практики регулювання» 

На засіданні піднімались 
питання доцільності 
деяких санітарних норм 
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заходів технічного регулювання не є найкращими для досягнення 
зазначених цілей, а також можуть створювати надмірні бар‘єри в 
торгівлі. Наприклад, країни-члени сумніваються: 

• чи потрібно друкувати на продукт етикетки, специфічні для 
країни (у тому числі місцевою мовою), при виробництві, чи можна 
ліпити наклейки на митних складах в країні-імпортері, що буде 
легше для постачальників; 

• чи є деякі види медичних попереджень на продуктах 
харчування (наприклад, на цукрі, солі і продуктах, що містять 
ненасичені жири) надмірними, і чи базуються вони на наукових 
даних або визнаних міжнародних стандартах; 

• чи є надмірною заборона використання зображень 
музичних, кіно і спортивних знаменитостей на етикетках 
алкогольних напоїв; 

• чи дають країни, що пропонують нові заходи, своїм 
торговим партнерам достатньо часу, щоб надати коментарі до 
того, як заходи набудуть чинності. 

Покращення інформування 
Доступ до актуальної інформації щодо змін у технічному 
регулюванні є життєво важливою частиною боротьби з 
обмеженнями, які можуть створювати технічні бар'єри в торгівлі; 
новітні розробки в області надання та отримання інформації були 
представлені на робочому засіданні 17 червня3 за день до 
офіційного засідання. 

Під час офіційного засідання Комітетом ТБТ було затверджено 
рекомендації щодо узгодженого застосування форматів 
нотифікацій “Coherent Use of Notification Formats”,4 до 
опрацювання якого активно залучався український пункт обробки 
запитів та нотифікацій 

Обговорення, яке проводилось в рамках тематичної сесії5, 
включало доповідь України «Український досвід: співробітництво 
уряду та неурядових організацій».6 У виступі було зазначено, що 
завдяки співробітництву між державними органами та 
неурядовими організаціями7 вдалося досягти певних успіхів у 
залученні українських бізнес-асоціацій до виявлення та 
упередження технічних бар‘єрів у торгівлі, а також моніторингу 
змін у технічному регулюванні країн СОТ.8 Зокрема, українська 
делегація повідомила, що серед бізнес-асоціацій регулярно 
розповсюджуються три електронних бюлетені («Відомості країн-
членів СОТ», «Огляд засідань комітетів СОТ» та «Огляд новин 

3 документ G/ТБТ/GEN/167 
4 JOB/TBT/68/Rev.2 
5 Тематичні сесії були запроваджені Комітетом ТБТ після перегляду реалізації угоди в 2012 
році, щоб зосередитись на питаннях, які часто виникають в більш фрагментованих 
специфічних торговельних занепокоєннях. 
6 http://www.me.gov.ua/Services/StreamsService/66cf990d-1d17-4744-bfd4-b99d3a26b621 
7 Наприклад, з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій 
(http://www.ier.com.ua) в рамках проекту «Торговельна політика і практика в Україні», що 
реалізується за фінансової підтримки Уряду Швеції 
8 Основні тези доповіді відображені у звіті Комітету за результатами тематичної сесії 
(документ G/TBT/GEN/176 від 24.06.14). 

Україна презентувала свій 
досвід співробітництва 
уряду та неурядових 
організацій 
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торговельного законодавства України»), а також було проведено 
семінари для бізнесу в 14 регіонах України. На середину червня 
2014 року в семінарах взяли участь більше 600 представників 
бізнесу та бізнес-асоціацій, більше 490 організацій отримують 
бюлетені. Мережа інформування охоплює 69 бізнес-асоціацій, 15 
галузей та 14 регіональних торгово-промислових палат. 

Під час тематичної сесії Кенія представила свій новий сайт 
NotifyKenyaTBT9 для компаній, чиновників та інших «зацікавлених 
сторін», який дозволяє відстежувати існуючі норми і правила, а 
також ті, що знаходяться в розробці по всьому світу. Кенійський 
сайт використовує повідомлення ТБТ з сайту СОТ з додаванням 
резюме та іншої інформації. 

Інновації такого роду можливі за рахунок зростання використання 
Інтернету та онлайнових баз даних. СОТ також покращила свою 
базу даних Системи управління інформацією ТБТ10, додавши нові 
гіперпосилання, які дозволяють користувачам напряму відкривати 
офіційні документи. На засіданні зазначалось, що в СОТ також є 
нова інтегрована база даних по нетарифним бар'єрам11, таким як 
заходи з ТБТ та санітарних і фітосанітарних заходів. Ця база даних є 
частиною Інтегрованого порталу торговельної інформації.12 Кілька 
членів відмітили, що вважають оповіщення по електронній пошті 
особливо корисними: вони відправляються автоматично, коли 
публікуються нотифікації, що стосуються певних продуктів або 
країн. 

Інші виступаючі розповіли, як вони поширюють інформацію про 
свої стандарти, як вони працюють з приватним сектором і як вони 
подають свої нотифікації онлайн – ще одне недавнє нововведення 
в СОТ, яким до цих пір скористались тільки 18 членів, серед яких є 
Україна. 

Дві регіональні організації — Організація по стандартизації Ради 
співробітництва країн Затоки (Gulf Cooperation Council) і Система 
інтеграції Андського Співтовариства (Andean Community) — 
поділилися досвідом розробки та застосування регіональних 
стандартів та технічних регламентів. 

Повна програма засідання в документі JOB/ТБТ/104/Rev.1. 

Інші специфічні торговельні проблеми, які 
можуть представляти інтерес для України 

Прикладами інших порушених членами СОТ торговельних 
проблем, які можуть представляти інтерес для України, на цьому 
засіданні були: 

• регулювання Європейського Парламенту 1169/2011 та Ради від 
25 жовтня 2011 щодо основних принципів та вимог до 
маркування харчової продукції,13 порушене Індонезією, може 

9 http://notifyke.kebs.org/ 
10 http://tbtims.wto.org/ 
11 http://i-tip.wto.org/goods/default.aspx?language=en 
12 I-TIP, i-tip.wto.org 
13 G/TBT/N/EU/143 

Україну можуть 
зацікавити питання 
попереджувальних написів 
на тютюнових виробах, 
регулювання маркування 
харчової продукції 

Вдосконалення 
інформаційних систем СОТ  
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представляти інтерес з огляду на підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС; 

• зміни до закону Молдови щодо тютюну та тютюнової продукції, 
які стосуються розміщення попереджувальних написів на 
пакуванні тютюнових виробів.14 

• надмірні перешкоди торгівлі, які створюються певними 
вимогами технічних регламентів Російської Федерації про 
безпечність продукції для дітей та підлітків15 та про безпечність 
продукції легкої промисловості16 

14 G/TBT/N/MDA/22 
15 нотифікація G/TBT/N/RUS/29 
16 нотифікація G/TBT/N/RUS/31 

 
 

                                                                            



 

 Огляд підготовлено в рамках проекту  
«Торговельна політика і практика в Україні».  

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. 

Мета проекту: 

Підвищення прозорості торговельної політики і практики в Україні у 
контексті вимог СОТ та ЄС та посилення інституційної спроможності 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших 
центральних органів державної влади України щодо виконання 
зобов’язань членства у СОТ у сфері прозорості. 

Термін виконання: 

січень 2012р. – грудень 2014р. 

Основні завдання Проекту: 

• Розробка проекту нормативно-правового акту стосовно порядку 
надання інформації для забезпечення вимог прозорості в рамках СОТ. 

• Організація семінарів, круглих столів та тренінгів з питань 
забезпечення прозорості в рамках зобов'язань України за Угодами СОТ 
про ТБТ та СФЗ та з інших питань торговельної політики для державних 
службовців та представників бізнесу.  

• Експертна допомога у підготовці інформаційних та аналітичних 
матеріалів щодо торговельної політики України. 

Відповідальна за випуск Коссе Ірина e-mail: kosse@ier.kiev.ua 

 

 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 
01030 Київ, вул. Рейтарська, 8/5А 
тел.: +38 044 278‐63‐60 
факс:  + 38 044 278‐63‐36 
www.ier.com.ua 

Відділ обробки запитів і нотифікацій та інформаційного забезпечення 
Департаменту співробітництва з СОТ та питань торговельного захисту 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
тел./факс: + 38 044 596-68‐39 
тел.: + 38 044 521-13-50, 
e-mail: ep@me.gov.ua 

Погляди та інтерпретації, представлені у цій публікації, не обов’язково відображають погляди 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Уряду Швеції 
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