
                               
 

Відомості країн-членів СОТ 
Інформаційний бюлетень 

                              

 

 

ЄС: зміни вимог щодо безпеки іграшок 

У середині лютого 2014 року Європейський Союз 
проінформував СОТ про очікуване внесення змін до 
Директиви (ЄС) № 2009/48/EC Європейського парламенту і 
Ради про безпеку іграшок щодо положень про вміст 
нікелю. Передбачається скасування чинних обмежень  
стосовно максимально дозволеного вмісту нікелю в 
частинах іграшок (менше 1%), призначених для здійснення 
електричної функції, на додаток до раніше скасованого 
обмеження щодо вмісту нікелю в нержавіючій сталі. 
Термін подачі коментарів не передбачено. Ухвалення 
документу очікується у середині 2014 року, набуття 
чинності – у середині 2015 року. 

14 лютого 2014 року Європейський Союз оприлюднив 
повідомлення про розробку Проекту змін до додатку II (A) до 
Директиви 2009/48/EC Європейського парламенту й Ради про 
безпеку іграшок щодо положень про вміст нікелю.i 

Зауважимо, що Директива 2009/48/EC встановлює загальні 
вимоги до хімічних речовин, визнаних канцерогенними, 
мутагенними або токсичними для репродуктивної системи 
(CMR) відповідно до Регламенту (EC) № 1272/2008 
Європейського парламенту й Ради. CMR-речовини другої 
категорії (CMR2) заборонені для використання у виробництві 
іграшок, їх компонентів або в мікрочастинах іграшок, за 
винятком наступних випадків: 

 якщо їх концентрація в іграшках дорівнює або менша, 
ніж встановлене регламентом граничне (максимально 
допустиме) значення;  

 якщо вони недоступні для дітей;  

 якщо їх використання було офіційно дозволено 
науковою спеціальною комісією та визнано 
безпечним.  

Згідно з Регламентом (EC) № 1272/2008 Європейського 
парламенту й Ради нікель віднесено до канцерогенних 
речовин другої категорії (CMR2). Водночас, він може 
використовуватись у виробництві іграшок, якщо його вміст  у 
цій продукції не перевищує 1% (дорівнює або менше 1%). 
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ЗМІСТ 
 

ЄС: зміни вимог щодо безпеки  

іграшок __________________________-1- 
 
Туреччина: зміни правил маркування 
продуктів харчування ______________-2-  
 
Республіка Корея: зміна технічних вимог 
до безпеки 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 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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В результаті нещодавно проведеного наукового дослідження 
було встановлено, що використання нікелю у виробництві 
компонентів (частин) іграшок, призначених для здійснення їх 
електричної функції, є безпечним і не містить ризиків щодо 
здоров‘я людини.  

Таким чином, у Проекті передбачено скасування зазначеного 
вище обмеження щодо максимального вмісту нікелю в 
частинах іграшок, призначених для здійснення електричної 
функції, на додаток до раніше скасованого обмеження щодо 
вмісту нікелю в нержавіючій сталі.ii 

Термін подачі коментарів не передбачено у зв‘язку з тим, що 
проект не запроваджує нові вимоги, а лише скасовує чинні. 
Ухвалення документу очікується у середині 2014 року, набуття 
чинності – у середині 2015 року. 

Незважаючи на невелику частку експорту зазначених вище 
товарів до країн-членів ЄС торгівля ними для нашої держави є 
досить перспективним напрямом зовнішньоекономічної 
діяльності. 

Отже, вітчизняним підприємствам, що займаються 
виробництвом та постачанням іграшок до цього 
торговельного партнера слід звернути увагу на очікувані зміни 
вимог ЄС щодо їх безпеки.  

Туреччина: зміни правил маркування 

продуктів харчування 

У першій декаді лютого 2014 року Турецька Республіка 
повідомила секретаріат СОТ про ухвалення змін до 
Регламенту щодо маркування продуктів харчування. 
Зокрема, внесені зміни щодо маркування продуктів, що 
містять алкоголь та свинину. Крім того, запроваджено 
маркування деяких категорій продуктів в рамках системи 
відслідковування такої продукції в обігу. Документ був 
ухвалений та набув чинності 3 вересня 2013 року. 

6 лютого 2014 року Туреччина оприлюднила повідомлення 
про ухвалення змін до Регламенту (Кодексу) щодо 
маркування продуктів харчування. Вони були ініційовані 
Міністерством продовольства, сільського господарства та 
тваринництва Турецької Республіки.iii  

Головною метою документу є безпека продуктів харчування, 
захист здоров‘я населення та підвищення рівня обізнаності 
споживачів шляхом розміщення додаткової інформації щодо 
такої продукції на етикетці. 

До основних змін документу належать наступні: 
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 у разі, якщо етиловий спирт або будь-який 
алкогольний напій, використовується в якості 
інгредієнта при виробництві продуктів харчування, це 
має бути зазначено у переліку складових продукту на 
його етикетці. Зокрема, незважаючи на обсяг вмісту 
алкоголю, на етикетці товару має зазначатися: 
"Містить алкоголь». Термін перехідного періоду 
спливає 1 січня 2015 року. 

 у разі, якщо до складу продукту харчування входить 
свинина, незважаючи на обсяг її вмісту, на етикетці має 
зазначатися: "Містить свинину». Термін перехідного 
періоду спливає 1 січня 2015. 

 передбачено запровадження системи 
відслідковування певних категорій продуктів 
харчування в обігу, а також введення обов‘язкових 
позначень (етикеток) на товарах відповідно до 
переліку, визначеного Міністерством продовольства, 
сільського господарства та тваринництва Туреччини. 
Термін перехідного періоду спливає 1 вересня 2014.iv 

Cфера дії документу не поширюється на наступні категорії 
товарів: 

 джерельна вода , питна вода, натуральна мінеральна 
вода; 

  вода, що має спеціальне медичне призначення й 
вироблена без використання будь-яких харчових 
домішок, ароматизаторів й речовин, що додаються з 
метою насичення води. 

Документ був ухвалений та набув чинності 3 вересня 2013 
року з урахуванням наведених вище перехідних термінів для 
деяких положень.  

У 2011-2012 роках частка експорту продуктів харчування у 
загальному обсязі експорту України до Турецької Республіки  
становила, в середньому, 19%, що свідчить про високу 
значимість та перспективність цього напряму 
зовнішньоекономічної діяльності для нашої держави. 

Зазначена у нотифікації інформація може зацікавити, в першу 
чергу, підприємства сільського господарства та харчової 
промисловості, що експортують або мають намір 
експортувати продукти харчування з нашої країни до 
Туреччини.  
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Республіка Корея: зміна технічних 

вимог до безпеки продуктів 

харчування 

На початку лютого 2014 року Республіка Корея повідомила 
СОТ про наміри внести зміни до стандартів і технічних 
вимог щодо продуктів харчування. Відповідно до 
документу передбачається встановлення максимально 
допустимих рівнів вмісту деяких пестицидів та лікарських 
засобів у продуктах харчування, а також перегляд 
методів для проведення контрольних тестів цієї 
продукції. Термін подачі коментарів спливає 4 квітня 2014 
року. Дату ухвалення документу буде визначена окремо.   

3 лютого 2014 року Республіка Корея (РК) оприлюднила 
повідомлення про розробку Пропозицій щодо зміни 
стандартів і технічних вимог щодо продуктів харчування, 
ініційованих Міністерством з контролю за безпекою продуктів 
харчування та лікарських засобів.v  

Відповідно до Документу пропонується внести наступні зміни: 

 переглянути стандарт на використання лакового 
дерева (Rhus verniciflua Stokes) в якості сировини в 
продуктах харчування (зокрема, відтепер можна буде 
використовувати чайні пакетики з цією рослиною); 

 запровадити максимально допустимі (граничні) 
значення щодо залишків пестицидів (піраклостробіну, 
метоксифенозиду, карбосульфану, карбофурану) у  
продуктах харчування та сільськогосподарській 
продукції; 

 запровадити максимально допустимі (граничні) 
значення щодо залишків ветеринарних препаратів 
(сульпирину, циперметрину, піперазину, амікацину, 
норгестомета, рифаксиміну) в продуктах харчування; 

 переглянути загальні методи проведення тестів та 
експертизи харчових продуктів; 

 переглянути методи визначення діоксину та урушіолу в 
продуктах харчування; 

 запровадити методи визначення генетично 
модифікованих продуктів харчування та кофеїну; 

 переглянути стандарти щодо зберігання та реалізації 
шоколадних виробів; 

 запровадити стандарт для вмісту фтору в дієтичних 
продуктах харчування для хворих (нижче 0,2 мг/100); 
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• переглянути методи відбору проб і обробки зразків для 
експертизи рибної продукції. 

Термін подачі коментарів спливає 4 квітня 2014 року. Дату 
ухвалення документу буде визначено окремо.  

Експорт продукції харчової промисловості й сільського 
господарства є перспективним напрямом розвитку 
торговельного співробітництва між Україною та РК. Зокрема, 
у 2012 році частка експорту цих товарів у загальному обсязі 
експорту України до Республіки Корея становила 50,8% (в 
основному, зернові та молочна продукція). Крім того, 
спостерігається щорічне зростання обсягів торгівлі цією 
продукцією. 

В цілому, вказані зміни сприятимуть підвищенню рівня 
безпеки продуктів харчування в РК. Водночас для 
вітчизняних експортерів зазначеної продукції це означатиме 
посилення технічних вимог до їхньої продукції при її ввезенні 
на територію Республіки Корея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
  Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/181 від 14 лютого 2014 року 
ii
 З повним текстом документу  можна ознайомитись за адресою: 

http://members.wto.org/crnattachments/2014/TBT/EEC/14_0747_00_e.
pdf 

iii
  Відповідно до нотифікації Турецької Республіки від 6 лютого 2014 року 

G/TBT/N/TUR/45 
iv
 З повним текстом документу  можна ознайомитись за адресою: 

http://members.wto.org/crnattachments/2014/tbt/TUR/14_0596_00_x.p
df 

v
  Відповідно до нотифікації Республіки Корея G/SPS/N/KOR/468 від 3 

лютого 2014 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ обробки запитів і нотифікацій 
та інформаційного забезпечення 
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: Світлана Галько  
E-mail: galko@ier.kiev.ua  
 
Відповідальна за випуск:  
Катерина Фурманець  
E-mail: pilkevich@ier.kiev.ua 
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