
 
 
 
 
 
 
 

 

Короткий огляд 
На засіданні Комітету СОТ з технічних бар’єрів у торгівлі (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.  
Зокрема, обговорювались різні пропозиції, що стосуються охорони 
здоров'я споживачів, такі як маркування продуктів харчування за 
системою «світлофор», яка складається з додавання червоної або зеленої 
мітки «світлофора» відповідно до того, наскільки «здоровим» є харчовий 
продукт. На порядку денному Комітету також був тютюн. Країни-члени 
СОТ обговорили чотири заходи, що стосуються так званої простої 
упаковки. Дискусії стосувались широкого спектру продуктів, включаючи 
електроніку, автозапчастини, хімічні речовини, продукти харчування і 
напої, алкоголь, косметику, фармацевтичні препарати, а також іграшки. З 
53 занепокоєнь, висловлених на цій зустрічі, 18 були новими, решта –  
перенесені з попередніх зустрічей.  
На цій зустрічі країни-члени були близькі до завершення узгодження 
добровільного переліку кроків і механізмів, які можуть бути використані 
при розробці та застосуванні норм «належної практики регулювання». 
Проте країни не змогли подолати розбіжності, що виникли в червні 2014 
року, щодо того, чи необхідне детальне застереження для забезпечення 
захисту країн від судового позову в системі врегулювання суперечок СОТ. 
Додаткову інформацію можна знайти в Системі управління інформацією 
ТБТ (TBT Information Management System) http://tbtims.wto.org/ 
Наступне засідання Комітету ТБТ заплановане на 17-19 березня 2015 року.  
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Специфічні торговельні занепокоєння 
З часу першого засідання Комітету СОТ ТБТ країни-члени 
використовували Комітет в якості форуму для обговорення питань, 
пов'язаних з конкретними заходами, наприклад, технічними 
регламентами, стандартами та іншими вимогами, 
запровадженими іншими членами. Ці «специфічні торговельні 
занепокоєння» (СТЗ) займають більшу частину порядку денного 
Комітету. Зазвичай члени висловлюють СТЗ, щоб дізнатися більше 
про масштаби та особливості впровадження нормативно-правових 
актів один одного в світлі основних зобов'язань по ТБТ (наприклад, 
регулювання в сфері охорони здоров'я без створення 
невиправданих перешкод в торгівлі). В обговореннях, в основному, 
йшла мова про реалізацію існуючих заходів, а також заходів,  що 
плануються. 

Країни-члени часто висловлюють свої занепокоєння на основі 
впливу, який може мати регулювання, запропоноване іншою 
країною-членом, на їх споживачів і компанії. Нерідко такі 
занепокоєння бувають почуті і прийняті до уваги. СТЗ, в деякому 
розумінні, є мостом між СОТ та «реальним світом».  

Кількість торговельних занепокоєнь, які щороку висловлюються 
на Комітеті з ТБТ 
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Джерело: СОТ  
Примітка: Кількість «нових занепокоєнь» – це загальна кількість СТЗ, порушених вперше 
протягом року. «Старі занепокоєння» – це загальна кількість занепокоєнь, порушених у 
попередні роки і поновлених протягом року. 

Засідання Комітету ТБТ – це можливість для співпраці регулюючих 
органів країн-членів СОТ щодо підходів до досягнення спільних 
цілей економічної політики, у тому числі охорони здоров'я і 
навколишнього середовища (два найпоширеніші питання, які 
розглядаються на Комітеті). Обговорення допомагають членам 
консультуватися і погоджувати стандарти і правила, перш ніж вони 
втіляться в законодавстві.  

Країни-члени СОТ також використовують Комітет, щоб підкреслити 
проблемність деяких питань, шукати альянси або заздалегідь 
попередити, що запланований захід, який ймовірно, викликатиме 
проблеми. Предмети обговорень є детальними, носять технічний 

Специфічні торговельні 
занепокоєння є основним 
предметом обговорень на 
Комітеті з ТБТ 
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характер і ведуться експертами. Таким чином, використовується 
скоріше практичний, ніж юридичний підхід.  

Залучення країн широке – особливо щодо країн, що розвиваються. 
З 85 заходів, що розглядались в 2014 році, країни, що 
розвиваються, висловили занепокоєння у зв'язку з 63 з них 
(близько 75%). Хоча СТЗ часто вирішуються в ході обговорень на 
Комітеті, немає формальної процедури звітності щодо їх 
вирішення, на відміну від Комітету СОТ з санітарних і 
фітосанітарних заходів (СФЗ). 

На даний момент засідання Комітету ТБТ тривають майже весь 
тиждень, включаючи двосторонні консультації, тематичні сесії, 
присвячені окремим питанням, і саму офіційну зустріч. Країни-
члени мають три регулярні зустрічі на рік, а між ними принаймні 
три неформальні підготовчі зустрічі – як правило, за місяць до 
офіційної зустрічі. 

Практика в сфері оцінки відповідності 
Інформація є важливою частиною боротьби з технічними 
бар'єрами в торгівлі. На останній сесії «тематичних» обговорень1 
були представлені доповіді щодо практики в сфері оцінки 
відповідності – заходи, які вживаються виробниками, покупцями, 
регулюючими органами і незалежними третіми сторонами для 
оцінки того, наскільки продукт або послуга відповідають 
стандартам або технічним регламентам.  

Представник ЄС наголосив, що в Європейському Союзі функції 
оцінки відповідності та нагляду за ринком, тобто діяльність і 
заходи, що вживаються державними органами з метою 
забезпечення того, щоб продукція відповідала вимогам, 
викладеним у відповідному законодавстві щодо захисту здоров'я, 
безпеки або інших державних інтересів, чітко розділені, виробник 
або імпортер несуть відповідальність за відповідність продукції. 

Представник ПАР повідомив про пан-африканську інфраструктуру 
якості2, яка координує регіональні зусилля з метрології, 
стандартизації та акредитації послуг з оцінки відповідності. 

Національний інститут стандартів і технологій (NIST) представив 
Раду з інфраструктури якості Північної і Південної Америки,3 
створену Організацією американських держав (ОАД)4 для 
полегшення доступу країнам-членам ОАД до міжнародно визнаних 
послуг з інфраструктури якості. 

Міжнародне бюро мір і ваг  (МБМВ)5 представило роль метрології 
в процедурах оцінки відповідності як «науки і практики 
вимірювання» та важливість для міжнародної торгівлі загального 
розуміння і застосування метрології у всьому світі. 

1 G/ТBТ/GEN/174 
2 http://www.paqi.org/ 
3 http://www.iaac.org.mx/Documents/Controlled/Publications/PU%20023%20IAAC-COPANT-
SIM%20MOU/PU%20023%20IAAC-COPANT-
SIM%20MOU.pdf?PHPSESSID=5db5e1cdafd7017064ce0349673d133a 
4 http://www.oas.org/en/member_states 
5 http://www.bipm.org/ 

В ЄС виробники або 
імпортери відповідають 
за відповідність продукції 
стандартам та 
технічним регламентам  
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Також були заслухані доповіді про регіональні та міжнародні 
ініціативи, які підкреслили важливість спільної роботи на різних 
форумах для просування передового досвіду в регуляторному 
співробітництві та технічній допомозі.6 

Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС)7 
повідомило про досягнення в галузі електронної нормотворчості, 
зокрема, про заклик  Лідерів АТЕС-2011 зміцнити впровадження 
належної практики регулювання шляхом проведення консультацій 
з громадськістю, забезпечення внутрішньої координації 
регуляторної роботи та оцінки впливу регулювання. 

Представник Нової Зеландії презентував можливості АТЕС по 
вдосконаленню узгодженості регулювання, що тим самим 
полегшує торгівлю вином у різних країнах АТЕС, в тому числі 
спільну ініціативу Торгівельної групи світових виробників вина 
(WWTG)8 і Форум регулювання виноробної галузі (WRF) АТЕС.9 

Секретаріат СОТ10 виступив з доповіддю про Орган розвитку 
стандартів і торгівлі,11 глобальну ініціативу з надання допомоги 
країнам, що розвиваються, у створенні та впровадженні стандартів 
СФЗ для захисту здоров'я і підвищення їх здатності отримувати або 
зберігати доступ до міжнародних ринків. 

 

Специфічні торговельні занепокоєння, 
висловлені Україною 
Під час засідання Комітету СОТ ТБТ Україна висловила два нові 
торговельні занепокоєння і приєдналась до ще одного. Так, 
Україна висловила торговельне занепокоєння стосовно заходів 
Росії, які обмежують імпорт українських соків та пива. Крім того, 
Україна приєдналась до Малаві в її торговельному занепокоєнні 
стосовно пропозиції Франції запровадити просте пакування (plain 
packaging) тютюнової продукції.  

Росія з 29 липня заборонила ввезення українських соків, зокрема 
для дитячого харчування, мотивуючи це тим, що українська сокова 
продукція не проходила державну реєстрацію на відповідність 
вимогам технічних регламентів Митного союзу, при цьому на її 
етикетці вказаний єдиний знак обігу продукції на ринку держав-
членів Митного союзу - «ЕАС».12 Крім того, з 15 серпня Росія 
призупинила ввезення українського пива виробництва ПАО 
«Оболонь» та ПАО «Сан ІнбевУкраїна», а також спиртних напоїв 
виробництва ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» через 
невідповідність вимогам до маркування продукції.13 

Крім того, з попередніх зустрічей перенесені торговельні 
занепокоєння України стосовно заходів Росії, які обмежують імпорт 
українських кондитерських виробів та молочної продукції і 

6 http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/teccop_e/tct_e.htm 
7 http://www.apec.org/ 
8 http://ita.doc.gov/td/ocg/wwtg.htm 
9 http://wineregulatoryforum.blogspot.com/ 
10 http://www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/intro_e.htm 
11 http://www.standardsfacility.org/ 
12 http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=2157 
13 http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=2232 

Україна стурбована 
забороною Росії на 
ввезення соків та пива 
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занепокоєння стосовно законопроекту Австралії щодо простого 
пакування тютюнової продукції (Tobacco Plain Packaging Bill 2011).14 

Інші специфічні торговельні проблеми, які 
можуть представляти інтерес для України 

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

• технічна специфікація Китаю щодо вимог безпеки до дитячого 
взуття,15 СТЗ щодо якої порушене Європейським Союзом. Це 
може представляти інтерес з огляду на підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС; 

• загальні критерії оцінки безпеки інформаційних технологій ЄС 
(Common Criteria for Information Technology Security Evaluation), 
СТЗ щодо яких порушене Китаєм; 

• регламент Європейського парламенту №1169/2011 і Ради16 про 
надання продовольчої інформації споживачам, СТЗ щодо якого 
порушене Індонезією;17 

• проект рішення Колегії Євразійської економічної комісії про 
внесення змін до Єдиних санітарно-епідеміологічних і 
гігієнічних вимог до продукції, що підлягає санітарно-
епідеміологічного нагляду (контролю), СТЗ щодо якого 
порушене Індонезією.18 

14 G/TBT/N/AUS/67, G/TBT/N/AUS/67/Add.1, G/TBT/N/AUS/67/Add.2 
15 G/TBT/N/CHN/983 
16 внесення поправок до Регламентів ЄК №1924/2006 і №1925/2006, а також скасування 
Директиви ЄК 87/250/EEC, Директиви Ради 90/496/EEC, Директив ЄК 1999/10/EC, 2002/67/EC 
і 2008/5/EC і Регламенту ЄК № 608/2004 
17 G/TBT/N/EU/143 
18 G/SPS/N/RUS/50 

Україну можуть 
зацікавити вимоги безпеки 
до дитячого взуття та 
інформаційних технологій, 
а також зміни в Єдиних 
санітарно-
епідеміологічних і 
гігієнічних вимогах ЄЕК 

 
 5 

                                                                            



 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 та нотифікацій  
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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