
                               
 

Відомості країн-членів СОТ 
Інформаційний бюлетень 

                              

  

ЄС: зміна вимог до безпеки миючих 
засобів 

У першій половині грудня 2014 року Європейський Союз 
проінформував СОТ про ухвалення 5 грудня 2014 року змін 
до Регламенту (EC) № 1272/2008 Європейського 
парламенту й Ради щодо класифікації, маркування та 
упаковки речовин і сумішей. Документ передбачає 
запровадження додаткових вимог до безпеки, що 
стосуються небезпечних рідких миючих засобів, 
призначених для прання, які продаються у розчинній 
упаковці. Документ набув чинності 27 грудня 2014 року. 

12 грудня 2014 року ЄС оприлюднив нотифікацію про 
ухвалення 5 грудня 2014 року Регламенту Європейської 
Комісії (ЄС) № 1297/2014, який вносить зміни до Регламенту 
(EC) № 1272/2008 Європейського парламенту і Ради щодо 
класифікації, маркування та упаковки речовин і сумішей.i 

Відповідно до документу передбачається введення 
додаткових вимог до безпеки небезпечних рідких миючих 
засобів, призначених для прання, що продаються у розчинній 
упаковці.  

Регламент (EC) № 1272/2008 містить критерії для класифікації 
небезпечних речовин і сумішей, а також правила їх 
маркування та вимоги до упаковки. Згідно з документом, 
встановлені вимоги до постачальників щодо маркування та 
упаковки таких речовин перед їх розміщенням на ринку. 
Також він містить обов‘язкові норми, що мінімізують 
випадковий вплив небезпечних хімічних речовин на 
споживачів (зокрема, дітей молодшого віку). Зокрема, були 
встановлені нові вимоги до упаковки (додавання 
спеціального реагенту, який робить розчинну упаковку гіркою 
на смак), а також критеріїв для міцності капсул. ii 

Протягом останніх років в ЄС відбулось суттєве зростання 
обсягів продажу засобів для прання білизни в розчинній 
упаковці для одноразового використання. Одночасно зросла 
кількість офіційно зареєстрованих нещасних випадків, 
пов'язаних з використанням рідких миючих засобів, 
призначених для прання, що продаються у розчинній 
упаковці. Про це свідчать дані щодо звернень споживачів до 
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токсикологічних центрів (ковтання дітьми капсул з порошком, 
пошкодження шкіри та очей тощо). При цьому ступінь 
ураження є серйознішим порівняно зі звичайними 
(традиційними) миючими засобами (мали місце летальні 
випадки). 

Отже, законодавство не забезпечувало достатнього захисту 
здоров'я споживачів при використанні цієї продукції. В зв‘язку 
з цим виникла потреба у розробці ефективнішого підходу, що 
забезпечуватиме кращий захист населення, особливо дітей 
молодшого віку та інших вразливих груп споживачів, та 
збереже при цьому можливість вільного обігу на ринку ЄС 
зазначених хімічних продуктів.  

Метою документу є адаптація законодавства у цій сфері до 
науково-технічного прогресу, а також підвищення рівня 
захисту здоров'я населення та його безпеки. 

За даними Міжнародного торговельного центру у 2011-2013 
роках експорт миючих засобів з України до Європейського 
Союзу становив, в середньому, 9 млн. дол. США або 7% від 
експорту цієї продукції до країн світу. Протягом зазначеного 
періоду експорт до ЄС цієї категорії товарів збільшився на 
70%. 

Грузія: ухвалення технічного 
регламенту щодо тютюнових виробів 

У першій половині грудня 2014 року Грузія оприлюднила 
повідомлення про ухвалення 5 вересня 2014 року Технічного 
регламенту, що містить вимоги до допустимого вмісту 
інгредієнтів у тютюнових виробах, а також упаковки цієї 
категорії товарів, призначених для продажу в Грузії. 
Документ набув чинності 9 вересня 2014 року. 

9 грудня 2014 року Грузія проінформувала СОТ про ухвалення 
5 вересня 2014 року Технічного регламенту «Гранично 
допустимий вміст інгредієнтів у тютюнових виробах, 
призначених для продажу в Грузії, вимірювання та правила 
використання інгредієнтів; застереження медичного 
характеру, які зазначаються на тютюнових виробах, 
дозволених для продажу та реклами; пачки та блоки 
тютюнових виробів».iii 

Сфера дії документу поширюється на наступне коло осіб: 

• особи, діяльність яких пов'язана з виробництвом 
тютюнових виробів; 

• особи, діяльність яких пов'язана з продажем та/або 
імпортом тютюнових виробів (зокрема й з України),  

• організації, що здійснюють рекламну діяльність. 
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Головною метою документу є підвищення рівня захисту 
здоров'я та безпеки населення. Документ набув чинності 9 
вересня 2014 року. 

Україна є найбільшим експортером тютюнових виробів до 
Грузії. За даними Міжнародного торговельного центру у 2011-
2013 роках експорт зазначеної продукції з України до цього 
торговельного партнера становив, в середньому, 77 млн. дол. 
США. Це 14% від загального експорту вітчизняних товарів до 
Грузії або 29% від експорту тютюнових виробів до країн світу. 
Протягом зазначеного періоду експорт до Грузії цієї категорії 
товарів зріс на 14%. 

Республіка Корея: зміна стандартів 
щодо продуктів харчування 
У першій декаді січня 2015 року Республіка Корея (Південна 
Корея) проінформувала СОТ про розробку Проекту змін до 
стандартів і технічних умов щодо харчових продуктів. 
Термін ухвалення документу та набуття його чинності 
буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 10 березня 2015 року. 

9 січня 2015 року Республіка Корея оприлюднила 
повідомлення про розробку «Проекту змін до стандартів і 
технічних умов щодо продуктів харчування». Зміни ініційовані 
Управлінням з контролю якості продуктів харчування та 
лікарських засобів Республіки Корея. iv  

Відповідно до проекту плануються наступні зміни:  

• розширення можливостей для використання очищеної 
морської води, видобутої з глибини, у продуктах 
харчування; 

• встановлення допустимих рівнів вмісту залишків 
пестицидів флупірадіфурону, іпконазолу і піраклонілу у 
продуктах харчування; 

• розширення переліку сільськогосподарських товарів 
(до 39 одиниць), для захисту яких призначені інші 
пестициди; 

• встановлення допустимого рівня вмісту залишків 6- 
бензиламінопурину (6-BA) в соєвих паростках на рівні 
0,1 мг/кг; 

• встановлення допустимого рівня вмісту залишків  
різних ветеринарних препаратів (зокрема, 
рокситроміцину) в продуктах харчування;
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• виключення плодів коріандру (Coriandri fructus) з 
переліку лікарських засобів рослинного походження, 
дозволених для використання в якості продуктів 
харчування та лікарських засобів;  

• розширення «Переліку видів сировини, заборонених 
для використання у продуктах харчування» (зокрема, 
додано до переліку ехінацею пурпурову).v  

Метою документу є підвищення рівня безпеки продуктів 
харчування на ринку Республіки Корея. Термін ухвалення 
документу та набуття його чинності буде визначено окремо. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 10 березня 2015 року. 

За даними Міжнародного торговельного центру у 2011-2013 
роках експорт продуктів харчування (у тому числі 
сільськогосподарської продукції) та лікарських засобів з 
України до Республіки Корея становив, в середньому, 182 
млн. дол. США або 41% від загального експорту вітчизняних 
товарів до цього торговельного партнера. Протягом 
зазначеного періоду експорт продуктів харчування та 
лікарських засобів до Республіки Корея збільшився майже в 
9 разів. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

i Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/255 від 12 грудня 2014 року 
ii З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_ 

350_R_0001 
iii Відповідно до нотифікації Грузії від G/TBT/N/GEO/84 від 9 грудня 2014 
року 

iv Відповідно до нотифікації Республіки Корея G/SPS/N/KOR/492 від 9 
січня 2015 року. 

v З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://members.wto.org/crnattachments/2015/sps/KOR/15_0076_00_x.pdf 

  
 
 
 
 
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 
Департаменту співробітництва з СОТ 
та з питань 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: Анна Опанасенко  
E-mail: opanasenko@ier.kiev.ua  
 
Відповідальна за випуск:  
Катерина Фурманець  
E-mail: furmanets@ier.kiev.ua 
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	 встановлення допустимого рівня вмісту залишків  різних ветеринарних препаратів (зокрема, рокситроміцину) в продуктах харчування;
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	Метою документу є підвищення рівня безпеки продуктів харчування на ринку Республіки Корея. Термін ухвалення документу та набуття його чинності буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 10 березня 2015 року.
	За даними Міжнародного торговельного центру у 2011-2013 роках експорт продуктів харчування (у тому числі сільськогосподарської продукції) та лікарських засобів з України до Республіки Корея становив, в середньому, 182 млн. дол. США або 41% від загальн...

