
                               
 

Відомості країн членів СОТ 
Інформаційний бюлетень 

                              

 

 

ЄС: розширення переліку 

канцерогенних, мутагенних та 

токсичних хімічних речовин 

У другій половині червня 2013 року ЄС повідомив СОТ про 
розробку Проекту Регламенту Європейської комісії щодо 
внесення змін до Регламенту (EC) № 1907/2006 
Європейського парламенту і Ради з реєстрації, оцінки, 
дозволу й обмеження хімічних речовин (REACH). Зокрема, 
передбачається розширення переліку хімічних речовин з 
канцерогенними, мутагенними та токсичними 
властивостями. Головною метою проекту є забезпечення 
високого рівня захисту здоров‘я населення та 
навколишнього середовища. Ухвалення Документу 
очікується у вересні 2013 року. Термін подачі коментарів – 
до 15 серпня 2013 року. 

17 червня 2013 року ЄС оприлюднив повідомлення про 
розробку Проекту Регламенту Європейської комісії, який 
передбачає внесення змін до Регламенту (EC) № 1907/2006 
Європейського парламенту і Ради з реєстрації, оцінки, 
дозволу й обмеження хімічних речовин (REACH) відповідно до 
Додатку  XVII ( CMR речовини).i   

У зв‘язку із запровадженням нової гармонізованої 
класифікації ЄС щодо хімічних речовин внаслідок внесення 
змін до Регламенту (ЄС) № 618/2012 перелік речовин, 
визначених як канцерогенні, мутагенні та токсичні для 
відтворення (категорії 1А та 1В), був доповнений новими 12 
хімічними речовинами.  

Серед цих речовин такі: фосфід індію, триксилілфосфати, 
епоксиконазол, лігроїн, високотемпературна кам'яновугільна 
смола, 4-трет-бутилбензойна кислота, нітробензол, 
дигексилфталат, арсенід галію, N-етил-2-піролідон тощо. 
Переважна більшість цих речовин використовується у хімічній 
промисловості, зокрема, для виробництва мастильних 
матеріалів, пестицидів, побутової хімії, парфумерних і 
косметичних засобів, фармацевтичної продукції тощо. Також 
деякі з них використовуються при виробництві 
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електрообладнання (надвисокочастотних інтегральних схем, 
транзисторів, світлодіодів). 

Після набуття чинності документу буде введено обмеження 
на вільний продаж таких речовин на ринку ЄС, а також їх 
використання у широкому вжитку безпосередньо або в якості 
компонентів інших речовин чи сумішей. З цією метою буде 
запроваджено обов’язкове маркування цих речовин із 
зазначенням: «Тільки для професійного використання». 

Головною метою проекту є забезпечення високого рівня 
захисту здоров‘я населення та навколишнього середовища. 
Ухвалення Документу очікується у вересні 2013 року. Термін 
подачі коментарів – до 15 серпня 2013 року.ii 

У 2012 році частка експорту зазначеної продукції до ЄС у 
загальному обсязі експорту до цього торговельного партнера 
була невеликою (близько 1%). Незважаючи на це, торгівля 
цією продукцією є перспективним напрямом розвитку 
торговельного співробітництва між Україною та ЄС з огляду на 
значний попит на товари, що виробляються з використанням 
цих хімічних речовин. 

Отже, зміни до Регламенту заслуговують на увагу з боку 
вітчизняних компаній, передусім, хімічної промисловості, що 
постачають або мають намір постачати таку продукцію до ЄС. 

ЄС: зміни до порядку оформлення 

заявок на визнання генетично 

модифікованої продукції  

У другій половині червня 2013 року Європейський союз 
повідомив про внесення змін до низки нормативних актів 
ЄС, що визначають порядок оформлення заявок на 
визнання генетично модифікованих рослин, які 
використовуються для харчових та кормових цілей. 
Зокрема, чітко визначаються основні вимоги до 
оформлення таких заявок, подання загальної та наукової 
інформації, включаючи методи визначення вмісту ГМО у 
продукції. Головною метою рішення є безпека продуктів 
харчування та забезпечення прав споживачів.  

18 червня 2013 року Комітет ЄС з санітарних та фітосанітарних 
заходів повідомив секретаріат СОТ про ухвалення рішення 
Комісії з виконання регламенту (ЄС) № 503/2013 від 3 квітня 
2013 стосовно заявок на визнання генетично модифікованих 
харчових продуктів та кормів відповідно до Регламенту (ЄС) 
№ 1829/2003 Європейського парламенту і Ради, а також  
щодо внесення змін до рішення Комісії з Регламенту(ЄС) № 
641/2004 і (ЄС) № 1981/2006.iii 
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Дія документу поширюється на:  

 генетично модифіковані рослини, що використовуються 
для харчових та кормових цілей;  

 продукти харчування або корми, що містять або 
складаються з генетично модифікованих рослин;  

 продукти харчування, вироблені з ГМО або такі, що 
містять складові, вироблені з ГМО;  

 корми, вироблені з ГМО рослин.  

У документі чітко визначаються основні вимоги до 
оформлення заявок на визнання генетично модифікованих 
харчових продуктів та кормів, подання загальної та наукової 
інформації, включаючи методи визначення вмісту ГМО у 
продукції. Зокрема, наукова інформація має об‘єктивно 
демонструвати, що генетично модифіковані продукти 
харчування або корми задовольняють вимогам, викладеним 
у Регламенті (ЄС) № 1829/2003. У зв‘язку з цим заявник має 
забезпечувати проведення низки досліджень (випробувань), 
які в обов‘язковому порядку зазначаються у додатках до 
заяви. Також вказуються методи, які необхідно 
використовувати для виконання таких досліджень з 
урахуванням міжнародних стандартів.  

Головною метою рішення є безпека продуктів харчування та 
забезпечення прав споживачів.iv 

За останні шістнадцять років площі під ГМО у світі зросли у 
сто разів (з 1,7 млн га у 1996 році до майже 170 млн га у 
2012 році) й сьогодні складають близько 12% від усіх 
світових сільськогосподарських земель. Лідерами у 
виробництві товарів з ГМО є США, Аргентина, Канада, 
Бразилія, Індія, Китай.  

ЄС не є лідером з виробництва продукції з ГМО на світовому 
ринку й має доволі жорстку регуляторну систему щодо ГМО. 
Налічується близько 5 000 зон на території ЄС, на яких 
введено заборону на виробництво такої продукції. 
Незважаючи на це, Європейський Союз є одним з 
найбільших імпортерів продукції з ГМО. Зокрема, він 
входить в п‘ятірку світових лідерів з імпорту генетично 
модифікованої сої (переважно соєвих бобів та соєвого 
шроту) та кукурудзи. Біля 80% кормових компонентів 
(включаючи продукцію з ГМО), що споживається в ЄС, 
імпортуються з інших країн. Активними імпортерами 
зазначеної продукції є Великобританія, Фінляндія, Швеція, 
Нідерланди, Чехія тощо.  

В Україні є значний потенціал до зростання експорту таких 
товарів до ЄС, незважаючи на офіційну заборону щодо 
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виробництва продукції з ГМО на території нашої країни. 
Зокрема, у зв’язку зі слабким державним контролем та 
недосконалим законодавством, обсяги реалізації продукції з 
ГМО всередині країни та її експорт стрімко зростають. За 
оцінками експертів, близько 50% від загальної площі, 
засіяної трансгенним насінням (близько 1 млн гектарів), 
припадає на сою, 20% — на кукурудзу, а решта — на 
картоплю та буряки. Зокрема, від 50% до 80% сої, що 
вирощується в Україні, є генетично модифікованою.  

У середньому за 2010-2012 роки частка експорту 
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування до 
країн-членів ЄС склала близько 18% від загального експорту 
до цього торговельного партнера.  

Зважаючи на перспективність такого напряму торгівлі, 
українським експортерам слід звернути увагу на зміну вимог 
щодо оформлення заявок на визнання генетично 
модифікованої продукції при ввезенні сільськогосподарської 
та харчової продукції до країн Європейського Союзу. 

ЄС: удосконалення норм щодо 

доступу біоцидних продуктів               

на ринок ЄС 

На початку червня 2013 року Європейська Комісія (ЄК) 
повідомила про свій намір внести зміни до Регламенту (ЄС) 
№ 528/2012 щодо розміщення біоцидних продуктів на 
ринку та їх використання. Передбачається спрощення 
норм цього регламенту та виправлення деяких 
неточностей щодо умов доступу на ринок біоцидних 
продуктів, які можуть призвести до непередбачуваних 
наслідків. Головною метою цих змін є гармонізація норм 
щодо регулювання ринку біоцидних продуктів ЄС. 
Ухвалення Документу очікується у вересні 2013 року. 
Термін подачі коментарів – до 2 вересня 2013 року. 

4 червня 2013 року Європейський союз оприлюднив 
пропозиції Європейського Парламенту та Ради щодо внесення 
змін до Регламенту (ЄС) № 528/2012 стосовно розміщення 
біоцидних продуктів на ринку та їх використання.v 

Внаслідок ретельного аналізу Регламенту (ЄС) № 528/2012 
було виявлено низку суттєвих неточностей (переважно щодо 
умов доступу на ринок біоцидних продуктів), які можуть 
призвести до непередбачуваних наслідків. Зокрема, 
відповідно до перехідних положень на 11 років ненавмисно 
призупиняється (заморожується) доступ на ринок ЄС для 
товарів, оброблених біоцидними речовинами, що вважаються 
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законними в ЄС, проте оцінка яких на рівні ЄС ще не 
відбулась. 

Було запропоновано внести відповідні зміни для усунення 
цих неточностей, а також спростити інші норми цього 
регламенту. Зокрема, будуть усунуті ринкові бар'єри щодо 
входу на ринок ЄС для постачальників нових товарів,  
оброблених біоцидними продуктами. Також спростяться 
умови функціонування на ринку ЄС для значної кількості 
постачальників біоцидних активних речовин, що вже 
працюють на цьому ринку. 

В цілому ухвалення змін сприятиме загальній гармонізації 
норм щодо регулювання ринку біоцидних продуктів ЄС. 
Ухвалення Документу очікується у вересні 2013 року. Термін 
подачі коментарів – до 2 вересня 2013 року. 

Біоцидні продукти широко використовуються у хімічній, 
фармацевтичній, косметичній, харчовій, деревообробній 
промисловості та у сільському господарстві (агрохімія).  

Очікується, що заплановані зміни матимуть вплив, в першу 
чергу, на вітчизняні підприємства хімічної галузі, які 
займаються виробництвом біоцидних продуктів та 
експортують вказану продукцію до ЄС. Частка експорту 
біоцидних продуктів у загальному обсязі експорту України до 
країн-членів ЄС у 2012 році становила близько 1,4%.  
Незважаючи на невелику частку, обсяги торгівлі цією 
продукцією між Україною та ЄС щорічно зростають і є 
перспективним напрямом торгівлі. 

Отже, вітчизняні експортери біоцидних продуктів до ЄС 
мають зважати на очікувані зміни при ввезенні своєї 
продукції до країн-членів ЄС. 
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