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ЄС: зміни законодавства щодо 

біоцидних продуктів 

У другій половині березня 2015 року Європейський Союз 
оприлюднив нотифікацію про розробку проекту 
регуляторного акту Європейської комісії щодо 
затвердження 5-хлор-2-(2,4-ді-хлорфеноксі) фенолу як 
активної речовини при її використанні у виробництві 
біоцидних продуктів. Ухвалення документу очікується у 
червні 2015 року, набуття його чинності  – через 20 днів 
після публікації в Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 22 травня 2015 року. 

23 березня 2015 року Європейський Союз проінформував СОТ 
про розробку Проекту регуляторного акту Європейської 
комісії щодо затвердження 5-хлор-2-(2,4-ді-хлорфеноксі) 
фенолу як активної речовини при її використанні у 
виробництві біоцидних продуктів.i Запропоновані у проекті 
зміни відповідають нормам Регламенту (ЄС) No 528/2012 
Європейського Парламенту та Ради щодо розміщення 
біоцидних продуктів на ринку та їх використання.  

Зазначимо, що біоцидні продукти широко використовуються у 
сільському господарстві, хімічній, фармацевтичній, 
косметичній, харчовій та деревообробній промисловості.  

Сфера дії документу поширюється на продукцію першого, 
другого та четвертого типу: 

 тип 1: біоцидні продукти, що використовуються в цілях 
гігієни;  

 тип 2: дезінфікуючі засоби та альгіциди, не призначені 
для безпосереднього нанесення на шкіру людини чи 
тварини. Зокрема, це продукція, яка використовується 
для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання та 
меблів, що не контактують з продуктами харчування або 
кормами. Об’єктами застосування є басейни; акваріуми; 
системи кондиціонування повітря; стіни і підлоги в 
приватних, громадських та промислових приміщеннях 
тощо.  

 тип 4: засоби, що використовуються для дезінфекції 
обладнання, контейнерів, посуду, поверхонь або 
трубопроводів, які безпосередньо контактують з 
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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 корисною для українських 
експортерів. 

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. 
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продуктами харчування й кормами, включаючи питну 
воду. 

Метою документу є підвищення рівня захисту здоров'я 
населення та навколишнього середовища, а також  
гармонізація норм щодо регулювання ринку біоцидних 
продуктів ЄС. Ухвалення документу очікується у червні 2015 
року, набуття його чинності  – через 20 днів після публікації в 
Офіційному журналі ЄС. Кінцевий термін подачі коментарів – 
22 травня 2015 року. 

За даними Міжнародного торговельного центру у 2012-2014 
роках експорт продукції зазначених категорій з України до 
країн-членів Європейського Союзу становив, в середньому, 
150 млн дол. США або 1% від експорту цих товарів до ЄС.  

Сінгапур: зміни до технічних 

регламентів з енергозбереження 

На початку лютого 2015 року Республіка Сінгапур 
проінформувала СОТ про внесення змін до технічних 
регламентів з енергозбереження з метою розширення 
переліку товарів, що підлягають реєстрації. Зокрема, 
пропонується додати до цього переліку освітлювальні 
непрямі лампи загального призначення. Термін ухвалення 
документу буде визначено окремо (повідомлення буде 
опубліковано до дати набрання чинності). Набуття 
чинності  документу очікується 1 липня 2015 року. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 5 квітня 2015 року.  

4 лютого 2015 року Республіка Сінгапур оприлюднила 
повідомлення про очікувані зміни до Наказу про 
енергозбереження (товари, що підлягають реєстрації) та 
технічних регламентів з енергозбереження (енергетичне 
маркування та мінімальні стандарти) з метою розширення 
переліку товарів, що підлягають реєстрації. Зокрема, до 
переліку додаються освітлювальні непрямі лампи загального 
призначення.ii  

Сфера дії документу поширюється на  наступну продукцію:  

 освітлювальні лампи непрямого розжарювання, 
номінальною потужністю від 25 до 200 Вт, з гвинтом 
Едісона або цоколем, призначені для підключення до 
мережі напругою 230 вольт за допомогою патрона або 
роз’єму лампи; 

 компактні люмінесцентні лампи з вбудованим 
баластовим резистором (CFLi) для освітлення, 
номінальною потужністю до 60 Вт, з гвинтом Едісона або 
цоколем, призначені для підключення до мережі 
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напругою 230 вольт за допомогою патрона або роз’єму 
лампи; 

 непрямі світлодіодні освітлювальні лампи (LED) з 
вбудованим баластовим резистором, номінальною 
потужністю до 60 Вт, з гвинтом Едісона або цоколем, 
призначені для підключення до мережі напругою 230 
вольт за допомогою патрона або роз’єму лампи. 

Відповідно до документу з 1 липня 2015 року зазначені вище 
види ламп зможуть реалізовуватись на території Сінгапуру 
лише за умови їх відповідності наступним вимогам: 

 офіційна реєстрація (лампи мають бути офіційно 
зареєстровані); 

 наявність енергетичного маркування (енергетичні 
етикетки надаватимуть споживачам необхідну 
інформацію щодо енергетичної ефективності таких 
ламп); 

 відповідність мінімальним стандартам з 
енергоефективності Сінгапуру.  

Метою документу є охорона навколишнього середовища й 
підвищення рівня енергозбереження. Використання 
енерговитратних ламп призводить до більшого споживання  
енергії та збільшення викидів парникових газів. Лампи 
входять до п’яти найенерговитратніших приладів, що 
використовуються в Сінгапурі домогосподарствами. 
Запровадження енергетичного маркування та мінімальних 
стандартів з енергоефективності для ламп заохочуватиме 
споживачів купувати енергоефективніші лампи.  

Термін ухвалення документу буде визначено окремо 
(повідомлення буде опубліковано до дати набрання 
чинності). Набуття чинності  документу очікується 1 липня 
2015 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 5 квітня 2015 
року.   

 

Швейцарія: зміни законодавства щодо 

телекомунікаційного обладнання 

У другій половині березня 2015 року Швейцарія 
оприлюднила повідомлення про перегляд Постанови 
Швейцарського федерального бюро з комунікацій щодо 
телекомунікаційного обладнання. Ухвалення документу 
та набуття його чинності  очікується 13 червня 2016 
року. Кінцевий термін подачі коментарів – 23 травня 2015 
року. 
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24 березня 2015 року Швейцарія оприлюднила нотифікацію 
про розробку Проекту змін до Постанови Швейцарського 
федерального бюро з комунікацій щодо телекомунікаційного 
обладнання.iii  

Проект розроблено з метою гармонізації законодавства 
Швейцарії, що стосується телекомунікаційного обладнання, 
із відповідними технічними регламентами основних 
торговельних партнерів Швейцарії. Такий крок здійснюється 
в рамках адаптації до нового рамкового законодавства 
Європейського Союзу. 

Відповідно до документу передбачається приведення у 
відповідність до норм ЄС визначень основних законодавчих 
термінів, а також уточнення обов'язків суб'єктів 
господарювання (виробників, уповноважених представників, 
імпортерів та дистриб'юторів). Крім того, очікується 
гармонізація норм щодо процедури оцінки відповідності 
телекомунікаційного обладнання та оновлення вимог до 
органів з оцінки відповідності. 

Згідно із новою редакцією Постанови будуть спрощені 
адміністративні вимоги для всієї телекомунікаційної 
продукції (особливо, вимоги до маркування). Для деяких 
видів радіообладнання буде скасовано процедуру 
повідомлень, а для всіх видів дротового телекомунікаційного 
обладнання – вимогу щодо обов’язкового супроводження 
цієї продукції декларацією відповідності. 

Додатково, передбачається запровадження вимог до 
приймальної частини радіообладнання. Проект також 
містить положення щодо програмного забезпечення для 
радіообладнання, а також можливості запровадження 
системи реєстрації певного типу обладнання. 

Метою документу є удосконалення чинних норм зазначеного 
законодавства, а також поліпшення практичних аспектів його 
застосування. Крім того, проект сприятиме підвищенню рівня 
безпеки споживачів, а також підвищенню захисту 
радіочастотного спектру. Ухвалення документу та набуття 
його чинності очікується 13 червня 2016 року. Кінцевий 
термін подачі коментарів – 23 травня 2015 року.iv  

                                                 
i
 Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/272 від 23 березня 2015 року 
ii
 Відповідно до нотифікації Республіки Сінгапур G/TBT/N/SGP/23 від 4 
лютого 2015 року. 

iii
 Відповідно до нотифікації Швейцарії G/TBT/N/CHE/194 від 24 березня 
2015 року. 

iv
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/CHE/15_1353_00_f.pd
f 

  
 
 
 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ обробки запитів та 
нотифікацій 
Департамент взаємодії з СОТ та 
торговельного захисту 
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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