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обігу ветеринарних лікарських
засобів__________________________-2Індонезія: розробка регламенту щодо
контролю за розміщенням реклами
продуктів харчування______________-4-

Цей бюлетень підготовлено в рамках
проекту «Торговельна політика і
практика в Україні». Мета проекту зміцнення
спроможності
України
виконувати свої зобов’язання щодо
членства у Світовій Організації Торгівлі.
Бюлетень містить інформацію, що
може
бути
корисна
українським
експортерам.
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.
Погляди та інтерпретації, представлені
у цій публікації, не обов’язково
відображають погляди Уряду Швеції.

Швейцарія:
гармонізація
законодавства
щодо
продуктів
харчування із законодавством ЄС
На початку вересня 2015 року Швейцарія оприлюднила
нотифікацію про розробку семи регламентів щодо
продуктів харчування та води. Головною метою розробки
документів є приведення законодавства Швейцарії у цій
сфері у відповідність до законодавства ЄС. Ухвалення та
набуття чинності документу очікується в середині 2016
року. Кінцевий термін подачі коментарів – 30 листопада
2015 року.
3 вересня 2015 року Швейцарія оприлюднила повідомлення
про розробку Проектів семи регламентів щодо:


харчових добавок;



продуктів, призначених для споживання особами, які
мають особливі дієтичні потреби;



продуктів харчування рослинного походження, грибів та
харчової солі;



продуктів харчування тваринного походження;



напоїв;



якості води, призначеної для споживання людиною або
контакту зі шкірою людини.i

Зазначені документи розроблені Федеральним бюро з
безпеки харчових продуктів та ветеринарії.
Відповідно до цих регламентів передбачаються наступні
зміни:


приведення структури законодавчої бази щодо продуктів
харчування у відповідність до стандартів ЄС (шляхом
злиття декількох регламентів в один або перенесення
окремих частин з одних регламентів до інших);



запровадження заборони на використання деяких
рослин в якості харчових добавок з метою підвищення
рівня захисту здоров'я населення;
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надання дозволу на використання деяких видів комах в
якості продуктів харчування (з метою споживання
людиною) в разі, якщо проведена оцінка ризиків
продемонструвала відсутність загрози здоров'ю людини.

Ухвалення зазначених вище семи регламентів має сприяти
підвищенню рівня захисту здоров'я населення та захисту
споживачів від недобросовісних продавців, а також
гармонізації цих законодавчих актів із відповідними актами
ЄС.
Ухвалення та набуття чинності документу очікується в
середині 2016 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 30
листопада 2015 року.
За даними Міжнародного торговельного центру у 2012-2014
роках експорт продуктів харчування з України до Швейцарії
становив, в середньому, 3 млн дол. США або 1,5% від
загального експорту вітчизняних товарів до цього
торговельного партнера.

Росія: розробка правил регулювання
обігу ветеринарних лікарських засобів
У середині вересня 2015 року Російська Федерація
проінформувала СОТ про розробку Правил регулювання
обігу ветеринарних лікарських засобів на митній
території Євразійського економічного союзу. Термін
ухвалення та набуття чинності документу буде
визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 13
листопада 2015 року.
14 вересня 2015 року Російська Федерація оприлюднила
повідомлення про розробку Проекту рішення Ради
Євразійської економічної комісії (ЄЕК) «Про затвердження
правил регулювання обігу ветеринарних лікарських засобів на
митній території Євразійського економічного союзу».ii
У країнах-членах Митного союзу в даний час застосовуються
національні правила регулювання обігу ветеринарних
лікарських засобів, що по-різному гармонізовані з
міжнародними рекомендаціями ФАО/ВООЗ.
Проект рішення Ради ЄЕК гармонізований з міжнародними
рекомендаціями ФАО/ВООЗ, а також чинними в країнахчленах Митного союзу міждержавними правилами,
процедурами, інструкціями у сфері обігу ветеринарних
лікарських засобів.
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Зазначимо, що проект не передбачає запровадження будьяких обмежень щодо діяльності органів країн-членів Митного
союзу, уповноважених у сфері обігу ветеринарних лікарських
засобів, експертних установ країн-членів, суб'єктів звернення.
Водночас, проект містить норми, які зобов'язують зазначених
вище суб‘єктів:


використовувати в ході реєстрації ветеринарних
лікарських препаратів та інших процедур, пов'язаних з
реєстрацією,
форми
реєстраційних
документів,
передбачені проектом;



використовувати під час реєстрації ветеринарних
лікарських препаратові інші процедури, пов'язані з
реєстрацією, відповідно до єдиного порядку та правил,
передбачених цим проектом;



здійснювати оцінку якості, безпеки та ефективності
ветеринарних лікарських засобів за єдиними критеріями;



забезпечувати інформаційну взаємодію уповноважених у
сфері обігу ветеринарних лікарських засобів органів
країн-членів Митного союзу.

Разом з тим, у проекті запропоновано лібералізацію низки
процедур, на які діють обмеження в деяких країнах-членах
Митного союзу, зокрема:


скасовується реєстрація фармацевтичних субстанцій;



передбачено можливість оформлення безстрокового
реєстраційного
посвідчення
на
зареєстрований
ветеринарний лікарський препарат;



запропоновано можливість реєстрації ветеринарних
лікарських препаратів за спрощеною процедурою.

Термін ухвалення та набуття чинності документу буде
визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 13
листопада 2015 року.
Застосування уніфікованих правил регулювання
ветеринарних лікарських засобів дозволить:

обігу



гармонізувати правила регулювання обігу ветеринарних
лікарських засобів в Митному союзі з міжнародними
рекомендаціями ФАО/ВООЗ та інших міжнародних
організацій;



мінімізувати
ризики
фальсифікації ветеринарних
лікарських засобів при їх обігу на митній території
Митного союзу;
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усунути необґрунтовані адміністративні бар'єри для
міжнародної торгівлі ветеринарними лікарськими
засобами.

В рамках регулювання передбачається застосовувати в
країнах-членах Митного союзу уніфіковані правила
регулювання обігу ветеринарних лікарських засобів на митній
території Митного союзу, що дозволить забезпечити обіг
ветеринарних лікарських засобів, якість, безпечність та
ефективність яких ґрунтується на єдиних критеріях оцінки.

Індонезія: розробка регламенту щодо
контролю за розміщенням реклами
продуктів харчування
У другій половині вересня 2015 року Індонезія оприлюднила
повідомлення про розробку проекту закону про контроль
за рекламою оброблених харчових продуктів. Термін
ухвалення та набуття чинності документу буде
визначено окремо (після проведення консультацій).
Кінцевий термін подачі коментарів – 17 листопада 2015
року.
18 вересня 2015 року Індонезія оприлюднила нотифікацію
про розробку Проекту закону про контроль за рекламою
оброблених харчових продуктів.iii
Основними положеннями проекту є наступні:


Дозволяється розміщувати рекламу для всіх оброблених
продуктів харчування. Продукти харчування можуть
рекламуватися лише після отримання дозволу на їх
реалізацію від Національного агентства з регулювання.



Інформація, що міститься в рекламі, має відповідати
змісту етикетки на товарі. Інформація має бути
правдивою й не вводити в оману споживачів.



Особливі вимоги застосовуються до продукції, яка має
медичне призначення. Зокрема, рекламне оголошення
такої продукції перед його оприлюдненням має бути
затверджено Національним агентством з регулювання.



Проект буде ухвалений на заміну чинного документу у
цій сфері, який набув чинності у 2008 році.

Очікується, що документ стане основою законодавчої бази у
сфері розміщення реклами оброблених продуктів харчування
та головним орієнтиром щодо правил розміщення реклами
для виробників, імпортерів та дистриб'юторів такої продукції.
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Термін ухвалення та набуття чинності документу буде
визначено окремо (після проведення консультацій).
Кінцевий термін подачі коментарів – 17 листопада 2015 року.

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)

За даними Міжнародного торговельного центру у 2012-2014
роках експорт продуктів харчування з України до Індонезії
становив, в середньому, 2,8% від загального експорту
вітчизняних товарів до цього торговельного партнера. Це
близько 7 млн дол. США.

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
E-mail: furmanets@ier.kiev.ua
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