Семінар з питань змін, які відбуваються в
СОТ/Угоді ТБТ
Київ, 11 червня 2015 року
“Зв’язок між добровільними механізмами і принципами
Належної регуляторної практики (НРП)”
Крістер Арвіус [Christer Arvíus]
Міністерство торгівлі Швеції
Christer Arvius

(JOB/TBT/119/Rev.1)
НАЛЕЖНА РЕГУЛЯТОРНА ПРАКТИКА (НРП):
ДОБРОВІЛЬНІ МЕХАНІЗМИ І ПОВ’ЯЗАНІ ПРИНЦИПИ
1. Учасники визнають, що використання Належної регуляторної практики (НРП) може сприяти ефективній імплементації Угоди ТБТ і відіграти певну роль в уникненні
невиправданих перепон для міжнародної торгівлі під час розробки, схвалення і застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності.1 Застосування НРП в
контексті ТБТ повинно відбуватися за принципами, викладеними в Угоді ТБТ.2Ці принципи включають в себе, без обмежень, наступне:
a.

Недопущення дискримінації;

b.

Упередження невиправданих перепон для торгівлі;

c.

Використання відповідних міжнародних стандартів;

d.

Прозорість;

e.

Технічна підтримка інших Членів СОТ; та

f.

Спеціальний та диференційний режим для держав-Членів, що розвиваються.

2. Ці принципи можуть знайти відображення в результаті їхнього застосування в ілюстративному невичерпному переліку добровільних механізмів, викладених у нижче
поданій таблиці. В цій таблиці продемонстровано застосування НРП до регуляторного життєвого циклу заходів ТБТ, можливі кроки від етапу розробки до етапів схвалення і
застосування разом з ілюстративними прикладами механізмів і посиланнями на Угоду.3
3. Зверніть увагу на те, що перелік можливих заходів і прикладів механізмів, які наведено в таблиці, не є вичерпним і є добровільним за своїм характером. [Перелік не є
директивним, він ані збільшує, ані зменшує існуючі права та обов’язки Членів СОТ за Угодою ТБТ або будь-якою іншою Угодою СОТ, а також не є їхнім авторитетним
тлумаченням.] Регуляторні процедури, черговість та пріоритетність, що надається кожному можливому кроку, може залежати від кожного окремого Члена СОТ відповідно до
ситуації та адміністративної функції.
4. Цей документ може бути переглянутий в будь-який час за бажанням Членів СОТ для того, щоб врахувати зміни, які відбуваються в регуляторних політиках Членів СОТ.
_________________________________
G/TBT/32, пункт 3.
2 Відповідно до пункту 15.2 Угоди ТБТ, кожен Член СОТ повинен повідомити Комітет ТБТ про заходи, які вже існували або яких було вжито для того, щоб забезпечити виконання і здійснення цієї Угоди. У
повідомленнях, які надаються згідно з пунктом 15.2, а також змінах до них, Члени СОТ можуть вказувати конкретні кроки, яких вони вжили стосовно невичерпного переліку добровільних механізмів і пов’язаних
принципів НРП.
3 Таблицю підготовлено на основі інформації, поданої Членами СОТ з питання НРП, яка обговорювалася в рамках “Обміну досвідом” – питання, яке регулярно виноситься на порядок денний засідань Комітету
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Розробка
Можливі кроки
A

B

Встановлення потенційної
потреби для урядового
втручання (визначення
проблеми)

Публікація повідомлення про
очікуваний регуляторних захід
("своєчасне повідомлення")

Приклади добровільних механізмів
Потенційні механізми можуть включати в себе, наприклад:
виявлення і визначення регуляторними органами
проблеми на підставі: моніторингу та аналізу існуючих
нормативно-правових актів; доповідей інспекторів,
рекомендацій наглядових або слідчих органів; нещасних
випадків, підтвердження дефектів ринкового регулювання,
екологічних та інших проблем; питань або проблем щодо
правозастосування; запитів щодо тлумачення або
звільнення від відповідальності; технологічних змін.
Виявлення проблем також може бути результатом
клопотань, що надходять від громадських ініціатив та/або
ініціатив у сфері політики. Слід відзначити, що
встановлення потенційної потреби для урядового
втручання також передбачає можливість відсутності
регулювання або урядового втручання.
Потенційні механізми можуть включати в себе, наприклад:
розробка періодичних регуляторних програм, що
висвітлюють напрямки майбутньої регуляторної діяльності
(Членам СОТ рекомендується повідомляти Комітету
вебсайти, на яких ці програми публікуватимуться);
забезпечення наявності у Секретаріату СОТ і Членів СОТ
актуальної інформації щодо публікацій, які здійснюються
для того, щоб повідомити про роботу над проектами
технічних регламентів і процедур оцінки відповідності.1

Посилання на Угоду ТБТ СОТ



пункт 2.2: визначення
легітимних цілей і уникнення
невиправданих перепон для
міжнародної торгівлі.



пункт 5.1.2: визначення потреби
у позитивному підтвердженні
відповідності і уникнення
невиправданих перепон для
міжнародної торгівлі.



пункти 2.9.1, 5.6.1: Завчасна
публікація повідомлення.2



пункти 10.1, 10.2, 10.3, 10.4:
центри обробки запитів за
угодою ТБТ.

1 G/TBT/GEN/39-series.
2 G/TBT/1/Rev.11, 4.4.1, стор. 29.
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Варіанти оцінки (наприклад,
Оцінка регуляторного впливу,
"ОРВ")1

•

Потенційні механізми можуть включати в себе,
Підтвердження необхідності

наприклад: використання ОРВ або інших інструментів, що
урядового втручання і
встановлення основних завдань допоможуть правильно визначити проблему і встановити
основні завдання в розрізі різноманітних ризиків,
пов’язаних з конкретною ситуацією; внутрішні (вітчизняні)
механізми координації2, наприклад, робота національних 
координаційних комітетів (наприклад, "національний
Комітет ТБТ"), або процедури, які забезпечать
врахування інтересів відповідних органів державної
влади під час оцінки необхідності урядового втручання і
розробки заходів; консультації з експертною радою;
з’ясування, чи підпадає пропозиція щодо регулювання під
регуляторний мандат або чи дублює вона інший
нормативно-правовий акт чи закон; заходи, необхідні для
забезпечення конкретності, вимірності, досяжності,
реалістичності і часової залежності цілей регулювання.

пункт 2.2: визначення
легітимних цілей і уникнення
невиправданих перепон для
міжнародної торгівлі.
пункт 5.1.2: визначення
потреби у позитивному
підтвердженні відповідності і
уникнення невиправданих
перепон для міжнародної
торгівлі.

В рамках шостого Трирічного огляду Комітет ТБТ навів приклади добровільних механізмів НРП. Вони включали в себе "механізми оцінки варіантів політики, включаючи, необхідність регулювання (наприклад, як оцінити вплив
альтернатив у конструктивний спосіб, зокрема, шляхом застосування інструментів оцінки регуляторного впливу (ОРВ))" (G/TBT/32, п. 4(a)(ii)). Слід зауважити про існування цілої низки методів ОРВ і широкого переліку методів
аналізу, суб’єктів та методів, які можуть використовуватися Членами СОТ. ОРВ також можуть ефективно застосовуватися до регулювання на місцевому рівні (на рівні органів місцевого самоврядування).
2 В рамках шостого Трирічного огляду Комітет ТБТ навів приклади добровільних механізмів НРП. Вони включали в себе "внутрішні (вітчизняні) механізми координації" (G/TBT/32, п. 4(a)(iii)). Ефективна внутрішня координація слугує
основою ОРВ. Така координація може передбачати залучення чиновників до імплементації Угоди ТБТ на національному рівні, наприклад: чиновники у сфері торгівлі, регулятори, що представляють різноманітні органи, які беруть
участь у розробці, схваленні і застосуванні технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, чиновники органів стандартизації, чиновники центрів обробки запитів, представники приватного сектору та інші відповідні
зацікавлені особи.
1
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•

Виявлення альтернатив1

Потенційні механізми можуть включати в себе, наприклад: використання ОРВ для виявлення
альтернатив; оцінка ризиків для виявлення альтернатив; регуляторна співпраця з іншими

Членами СОТ для виявлення альтернатив2; розгляд можливості незастосування регулювання;
розгляд можливості підвищення ефективності існуючих регламентів замість прийняття нових;
використання належних міжнародних стандартів в якості основи для оцінки; можливість визнання
еквівалентності технічних регламентів інших Членів СОТ; Можливість визнання результатів оцінки
відповідності іншими державами-Членами СОТ; визначення наявної технічної інфраструктури;
використання міжнародних і регіональних систем для оцінки відповідності; врахування наявної

інформації по споживачах і виробниках, а також щодо структури споживання і виробництва;
врахування вимог, що ґрунтуються на експлуатаційних характеристиках товарів; проведення
міжвідомчих консультацій; використання контрольного переліку загальних принципових міркувань,
наприклад, вплив на СМБ, розвиток і незахищені верстви населення, а також інші механізми з

метою врахування особливих фінансових і торгових потреб та потреб щодо розвитку державЧленів СОТ, що розвиваються.3



•

Оцінка альтернатив

Потенційні механізми можуть включати в себе, наприклад: використання ОРВ для оцінки
альтернатив; використання адекватної та якісної інформації (наприклад, кількісної та/або якісної)
для виявлення впливів альтернатив; аналіз економічної ефективності альтернатив (враховуючи
безпосередній та опосередкований вплив); оцінка обмежувального впливу альтернатив на
торгівлю і несприятливий вплив на умови конкуренції; оцінка того, чи не будуть вимоги
альтернатив ще більш обмежувальними (включаючи стосовно процедур оцінки відповідності) для
іноземних виробників, включаючи, зокрема, виробників з найменш розвинутих держав-Членів і
держав-Членів, що розвиваються; і, у випадку істотних регламентів, також оцінка, якщо можливо
кількісна, враховуючи можливості держав-Членів, що розвиваються, економічного, соціального та
екологічного впливів (наприклад, аналіз економічної ефективності), зокрема, на виробників з
країн, що розвиваються, на основі наявної інформації.




пункти 2.1, 2.2, 5.1, 5.2: Недопущення дискримінації
і уникнення невиправданих перепон для
міжнародної торгівлі.
пункти 2.4, 5.4: Використання міжнародних

стандартів в якості основи.
стаття 6: Визнання результатів оцінки відповідності
в інших державах-Членах СОТ.
стаття 9: Міжнародні і регіональні системи оцінки
відповідності.
стаття 12: Спеціальний та диференційний режим
для держав-Членів, що розвиваються, зокрема,
пункт 12.3: Недопущення створення
невиправданих перепон для експорту товарів з
пункти 2.1, 2.2, СОТ,
5.1, 5.2:
держав-Членів
щоНедопущення
розвиваються.дискримінації
і уникнення невиправданих перепон для
міжнародної торгівлі.
Стаття 12: Спеціальний та диференційний режим
для держав-Членів, що розвиваються (зокрема
пункт 12.3: Недопущення створення
невиправданих перепон для експорту товарів з
країн-Членів СОТ, що розвиваються.

В рамках шостого Трирічного огляду Комітет ТБТ навів приклади добровільних механізмів НРП. Вони включали в себе "підходи щодо мінімізації навантаження на економічних операторів
(наприклад, як запровадити механізми, що забезпечать врахування істотних обов’язків за Угодою ТБТ під час проектування і розробки регламентів)" (G/TBT/32, п. 4(a)(iv)).
співпраця між розвинутими державами-Членами СОТ і державами-Членами СОТ, що розвиваються, є важливим інструментом поширення НРП. Крім того, обмін досвідом, який було
здобуто у напрямку НРП, є невід’ємним елементом зміцнення потенціалу і технічної підтримки, що надається з метою підвищення ефективності імплементації Угоди ТБТ.
3 В рамках шостого Трирічного огляду Комітет ТБТ навів приклади добровільних механізмів НРП. Вони включали в себе "механізми врахування особливих потреб розвитку, фінансових та
торговельних потреб держав-Членів, що розвиваються, під час підготовки і застосування заходів з метою недопущення створення невиправданих перепон для експорту товарів з країн-Членів СОТ,
що розвиваються
1
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D
•

Прозорість і консультації1
Повідомлення СОТ про проекти
регламентів (в разі наявності
проекту запропонованого
технічного регламенту або
процедури оцінки
відповідності2)

Потенційні механізми можуть включати в себе,

пункти 2.9, 5.6: Визначення
наприклад: виробники для ідентифікації тих регламентів,
технічних регламентів і
про які необхідно повідомити СОТ3; подання в режимі
процедур оцінки відповідності,
реального часу повідомлень за Угодою ТБТ до
про які необхідно повідомити
Секретаріату СОТ4; додавання електронної версії
СОТ.
проекту регламенту до повідомлення за Угодою ТБТ (або 
пункти 2.9.2, 5.6.2, 3.2, 7.2:
зазначення адреси вебсайту, з якого її можна
Надання проекту тексту.
завантажити).

пункти 2.10.1, 5.7.1: Негайне
повідомлення про прийняття
Після проведення оцінки (наприклад, ОРВ) надавати
термінових регламентів.
доступ до неї за допомогою повідомлення за Угодою ТБТ,

пункти 10.10, 10.11: єдиний
наприклад, вказавши гіперпосилання в Графі 8 форми
центральний урядовий орган(повідомлення або додавши оцінку власне у проект
и), який несе відповідальність
заходу.5
за виконання процедур
повідомлення.
Результат оцінки [може] (наприклад, ОРВ), серед іншого,

містити інформацію про те, яким чином було враховані
особливі потреби розвитку, фінансові та торговельні
потреби держав-Членів, що розвиваються.



стаття 12: Спеціальний та
диференційний режим для
держав-Членів, що
розвиваються (зокрема пункт
12.3.)

В рамках шостого Трирічного огляду Комітет ТБТ навів приклади добровільних механізмів НРП. Вони включали в себе "прозорість і механізми консультацій з
громадськістю" (G/TBT/32, п. 4(a)(i)). Прозорість, консультації, відкритість і підзвітність є основними компонентами ОРВ. Керівництво, розроблене Комітетом ТБТ
стосовно повідомлень, публікації і пунктів обробки запитів за Угодою ТБТ, містить приклади ОРВ в розрізі прозорості.
2 G/TBT/1/Rev.11, 4.3.1.2, Рекомендація (a), стор. 20.
3 G/TBT/1/Rev.11, 4.3.1.1, стор. 19-20.
4 Членам СОТ пропонується подавати повідомлення за Угодою ТБТ в режимі онлайн за допомогою системи подання повідомлень за Угодою ТБТ (TBT NSS,
https://nss.wto.org/tbtmembers). Інформацію, необхідну для входження в систему, члени можуть отримати надіславши електронне повідомлення за наступною адресою:
tbtnss@wto.org.
5 G/TBT/1/Rev.11, 4.4.2, Рекомендації (c), стор. 30.
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1

Консультації

Забезпечення
зауваження

можливості

\
Потенційні механізми можуть включати в себе, наприклад: правила щодо ініціювання
консультацій із громадськістю у прогнозованій та ефективній обстановці щодо
прозорості; виявлення зацікавлених осіб, з якими слід провести консультації, а також
початок консультацій із громадськістю для уникнення “ефекту захоплення регулятора”;
розробка і складання графіку консультацій інтегрованих в процес планування і ОРВ;
створення вебсайту, за допомогою якого зацікавлені особи могли б відстежувати
прогрес, досягнутий в оцінці (наприклад, ОРВ), доступ до коментарів інших
зацікавлених осіб, а також висновки компетентних органів; аналіз відповідей,
отриманих під час консультацій, і надання результатів консультацій для ознайомлення;
відповідальність за врахування результатів обговорення; створення рівних
можливостей для іноземних і вітчизняних зацікавлених осіб щодо участі в
консультаціях; рівне ставлення до зауважень і проблем, що потребують вирішення, які
надходять від іноземних і вітчизняних зацікавлених осіб. Консультації з громадськістю
можуть проводитися на початку регуляторного процесу ще до того, як проект тексту
та/або оцінки (наприклад, ОРВ) буде доступним, або пізніше під час регуляторного
процесу – вже після того, як проект тексту та/або оцінки (наприклад, ОРВ) стане
доступним.
Підвищення ефективності консультацій між вітчизняними органами може допомогти
виявити дублювання і накладення їхніх функцій, а також попередити створення
Потенційні механізми
можутьвлади
включати
в себе, наприклад:
відведення для надання
1
надавати невідповідних

вимог органів
/ міністерств.
зауважень періоду, що триває понад 60 днів, з метою покращення можливостей для
держав-Членів, що розвиваються, надавати зауваження2; подання запиту щодо
збільшення часу для надання зауважень.

пункти 2.9.3, 2.10.2, 5.6.3,
5.7.3, 3.3, 7.3: Надання
реквізитів або копій
запропонованого заходу.

пункти 2.9.4, 2.10.3, 5.6.4,
5.7.3: надати розумний час
для висловлення
зауважень – не менше, ніж
60 днів.3



пункти 10.1, 10.2, 10.3,
10.4: центри обробки
запитів за Угодою ТБТ.4



стаття 12: Спеціальний та
диференційний режим для
держав-Членів, що
розвиваються.

Під час п’ятого Трирічного огляду Члени домовилися вивчити питання створення механізмів для координації торговельної і регуляторної політики на рівні органів центрального
державного управління або розглянути можливе покращення існуючих механізмів та установ (G/TBT/26, Розділ 2.1, пункти 9 і 10).
2 G/TBT/1/Rev.11, 4.3.1.6, Рекомендації (a)(ii), стор. 23.
3 G/TBT/1/Rev.11, 4.3.1.6, стор. 23.
4 G/TBT/1/Rev.11, 4.3.1.7, Рекомендації (a)(i), стор. 23-24.
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Потенційні механізми можуть включати в себе,
наприклад:
підтвердження
отримання
зауважень,
пояснення того, яким чином було враховано зауваження,
а також надання додаткової важливої інформації
стосовно запропонованих технічних регламентів і
процедур оцінки відповідності; надання копій відповідних
технічних регламентів і схвалених процедур оцінки

відповідності1; надання письмових відповідей на
зауваження2; поширення отриманих зауважень і
письмових відповідей в режимі онлайн3, враховуючи при
цьому той факт, що деякі двосторонні комунікації між
Членами СОТ можуть здійснюватися на умовах
конфіденційності, а також з урахуванням технічних і
операційних труднощів, із якими зустрічаються державиЧлени, що розвиваються4; координація і відстеження
отриманих зауважень під час розробки остаточної версії
регламенту5; звітування про проведені консультації і
результати ОРВ; механізми розгляду і врегулювання
отриманих зауважень (наприклад, аналіз механізмів
оскарження, надання відповіді на всі істотні зауваження у
преамбулі або основній частині із додаванням
остаточного рішення або вирішення їх за допомогою
ОРВ).

Врахування зауважень

пункт 2.5: Пояснення підстав.
пункти 2.9.4, 2.10.3, 5.6.4,
5.7.3: Обговорення зауважень і
врахування результатів такого
обговорення.6
пункти 10.1, 10.2, 10.3, 10.4:
центри обробки запитів за
Угодою ТБТ
Стаття 12: Спеціальний та
диференційний режим для
держав-Членів, що
розвиваються.

1 G/TBT/1/Rev.11, 4.3.1.7, Рекомендації (a), стор. 23-24.
G/TBT/1/Rev.11, 4.3.1.7, Рекомендації (b)(ii), (d)(i), стор. 24-25.
G/TBT/1/Rev.11, 4.3.1.7, Рекомендації (b)(iii), (c)(ii), (d)(iii), стор. 24-25.
4 G/TBT/1/Rev.11, 4.3.1.7, Рекомендації (c)(ii), стор. 24.
5 G/TBT/1/Rev.11, 4.3.1.7, Рекомендації (d)(ii), стор.25.
6 G/TBT/1/Rev.11, 4.3.1.7, стор. 23-25.
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Схвалення
A

B

2

Можливі кроки

Приклади добровільних механізмів

Опублікування остаточної версії
регламенту і остаточної оцінки
(наприклад, ОВР)

Потенційні механізми можуть включати в себе,
наприклад: оприлюднення остаточного тексту в офіційній
газеті або на зовнішньому вебсайті (надання
безкоштовного універсального електронного доступу до
нещодавно опублікованих регламентів); розробка
процедур для передачі кінцевої версії тексту до СОТ1;
надання чітких пояснень у кінцевій версії регламенту
стосовно того, яким чином він досягатиме своїх
легітимних цілей і яким чином у ньому було враховано
особливі потреби розвитку, фінансові та торговельні
потреби держав-Членів, що розвиваються.
Потенційні механізми можуть включати в себе,
наприклад: врахування інтервалу, необхідного для
розробки продукту і технічної інфраструктури стосовно
процедур оцінки відповідності під час встановлення
розумного проміжку часу.

Забезпечення інтервалу2між
опублікуванням і набранням
чинності

Посилання на Угоду ТБТ СОТ







пункти 2.11, 5.8: Швидка
публікація після схвалення.
пункти 10.1, 10.2, 10.3, 10.4:
центри обробки запитів за
Угодою ТБТ.
Стаття 12: Спеціальний та
диференційний режим для
держав-Членів, що
розвиваються.
пункти 2.12, 5.9: Розумний
інтервал.

1 G/TBT/1/Rev.11, 4.3.1.9, Рекомендації (b)(i), стор. 26.
У Рішенні міністрів щодо проблем імплементації від 2001 року Міністри заявили, що "відповідно до умов, викладених в пункті 12 Статті 2 Угоди про технічні бар’єри у торгівлі, під “розумним інтервалом” слід
розуміти період, який становить, як правило, не менше шести місяців, крім випадків, коли це може бути неефективним для досягнення переслідуваних легітимних цілей" (G/TBT/1/Rev.11, 4.3.1.8, стор. 25).
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Застосування
A

B

Потенційні механізми можуть включати в себе,

наприклад: надання методичних документів щодо
відповідності технічним регламентам і процедурам оцінки

відповідності; обмін з колегами інформацією стосовно
технічної інфраструктури і двосторонньої, регіональної
або багатосторонньої регуляторної співпраці; проведення
семінарів, вебінарів, інструктивних нарад або
громадських зборів щодо нового регламенту.
Механізми можуть включати в себе, наприклад: технічна 
Забезпечення спеціального і
диференційного режиму і надання підготовка, інформаційні наради, семінари, обмін
інформацією з колегами, технічна і фінансова співпраця з
технічної підтримки державамметою допомогти державам-Членам, що розвиваються, 
Членам, що розвиваються,
зміцнити їхній потенціал щодо імплементації Угоди ТБТ;
врахування їхніх особливих
заходи з зміцнення потенціалу (на національному або
потреб розвитку, фінансових і
регіональному рівні, залежно від ситуації) спрямовані на
торговельних потреб
покращення технічної інфраструктури (наприклад,
метрологія, тестування, сертифікація і акредитація).2
Надання відповідних
рекомендацій з метою
забезпечення відповідності до
набрання чинності1

пункти 2.11, 5.8: Можливість
ознайомитися з вимогами.
пункти 5.2, 5.3: Рекомендації
щодо процедур оцінки
відповідності

стаття 11: Технічна допомога
іншим Членам СОТ.
стаття 12: Спеціальний та
диференційний режим для
держав-Членів, що
розвиваються.

1 В рамках шостого Трирічного огляду Комітет ТБТ навів приклади добровільних механізмів НРП. Вони включали в себе "механізми імплементації і забезпечення виконання
(наприклад, як надавати практичні, вчасні та інформативні рекомендації, необхідні для забезпечення відповідності)" (G/TBT/32, пункт 4(a)(v)).
2 G/TBT/1/Rev.11, 5.2, Рекомендації (e)(ii), стор. 39-40.
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C

Проведення регуляторного
моніторингу і переглядів1

Потенційні механізми можуть включати в себе, наприклад: розробка
стандартизованих критеріїв (включаючи критерії, пов’язані з торгівлею) і
методик для проведення переглядів пакету регламентів; моніторинг
регулювання з метою перевірки його ефективності і чи дійсно відповідає
воно своїм початковим цілям та чи є воно доцільним з економічної точки
зору (включаючи збирання достовірної інформації про рівні дотримання,
здійснення нагляду за відповідними зацікавленими особами з метою
отримання інформації про можливу необхідність внести зміни до
регламенту).



пункт 2.3: перегляд
технічних регламентів.



стаття 12: Спеціальний
та диференційний
режим для державЧленів, що
розвиваються.

Регламенти можуть переглядатися з метою оцінки необхідності внесення
змін, спрощення або можливого скасування регламенту. Хоча Членам СОТ
рекомендується проводити цей перегляд із прийнятними інтервалами,
держави-Члени, що розвиваються, можуть провести цей перегляд із
відповідними інтервалами, які є співставними з їхніми адміністративними
можливостями.
Оцінка інших заходів може приймати форму ретроспективної оцінки / ОРВ
станом на відповідний проміжок часу після набрання чинності регламентом
і може в подальшому проводитися повторно. Наявність попередньої ОРВ
дозволить в подальшому застосовувати методи порівняльного оцінювання
і, в кінцевому рахунку, це дозволить визначити чи досягли регламенти їхніх
цілей і чи існують нові можливості для підвищення ефективності і усунення
невиправданих перепон для торгівлі.

1 В рамках шостого Трирічного огляду Комітет ТБТ навів приклади добровільних механізмів НРП. Вони включали в себе "механізми перегляду існуючих технічних регламентів і процедур
оцінки відповідності (наприклад, як оцінювати ефективність і збереження адекватності існуючих заходів, включаючи з метою оціни необхідності у внесенні змін, спрощенні або можливому
скасуванні технічного регламенту або процедури оцінки відповідності)" (G/TBT/32, п. 4(a)(vi)).
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Дякую за увагу!
Крістер Арвіус
(E-mail: christer.arvius@kommers.se)
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