
                               
 

Відомості країн-членів СОТ 
Інформаційний бюлетень 

                              

 

 

ЄС: зміни вимог до надання 

інформації про вміст глютену у 

продуктах харчування 

У другій половині березня 2014 року ЄС оприлюднив 
повідомлення про розробку Проекту Регламенту 
Європейської Комісії щодо вимог до надання інформації 
споживачам про відсутність або знижений вміст глютену 
в продуктах харчування. Термін подачі коментарів спливає 
25 травня 2014 року. Ухвалення документу очікується в 
червні 2014 року.  

25 березня 2014 року ЄС проінформував СОТ про розробку 
Проекту Регламенту Європейської Комісії щодо вимог до 
надання інформації споживачам про відсутність або 
знижений вміст глютену в продуктах харчування (з 
відповідним зазначенням на упаковці: «без глютену» та «з 
дуже низьким вмістом глютену»).i  

Головною метою документу є забезпечення захисту здоров‘я 
населення та підвищення рівня його безпеки.  

Крім того, проект розроблено з метою уточнення та 
узгодження чинних норм, що містять вимоги до продуктів, 
призначених для людей з несприйняття глютену, зі змінами, 
пов‘язаними з ухваленням  нової законодавчої бази щодо 
продуктів харчування спеціального призначення. Зокрема, 
мова йде про Регламент №609/2013 Європейського 
парламенту й Ради щодо продуктів харчування, призначених 
для дітей і немовлят, для спеціальних медичних цілей і заміни 
щоденного раціону для контролю ваги, що скасовує 
Директиву Ради 92/52/EEC.  

Проект містить чіткі вимоги щодо зазначення на упаковці 
інформації про відсутність або знижений вміст клейковини 
(глютену) в продуктах харчування. Ці вимоги поділяються на 
загальні та спеціальні.ii 

Зокрема, відповідно до документу, до загальних вимог 
відносять наступні: 

 слова «Без глютену» можуть зазначатись на упаковці, 
коли вміст клейковини у продукті не перевищує 20 мг/кг;  
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 слова «З дуже низьким вмістом глютену» можна 
зазначати на упаковці за умови одночасного виконання 
двох вимог: а) якщо продукт складається або містить 
один або більше інгредієнтів, вироблених з пшениці, 
жита, ячменю, вівса (або внаслідок схрещування цих 
сортів), які пройшли спеціальну обробку з метою 
мінімізації вмісту клейковини; б) вміст клейковини у 
продукті не перевищує 100 мг/кг. 

До вівса, який міститься в продуктах харчування з позначкою 
«Без глютену» або «З дуже низьким вмістом глютену» 
застосовуватимуться окремі (спеціальні) вимоги . Зокрема, 
відповідно до Проекту, овес не має змішуватись з пшеницею, 
житом, ячменем або крупами на основі схрещення цих сортів. 
Вміст клейковини у таких продуктах  не може перевищувати 
20 мг/кг. 

Термін подачі коментарів спливає 25 травня 2014 року. 
Ухвалення документу очікується в червні 2014 року. 

За даними Державної служби статистика України, за 2011-
2013 роки експорт продуктів харчування з України до країн-
членів ЄС становив, в середньому, 4,2 млрд дол. США. У 2013 
році частка продуктів харчування в загальному експорті до ЄС 
сягнула 26,8%, причому третина експорту припадала на 
зернові культури та продукцію борошномельно-круп'яної 
промисловості. 

Росія: розробка регламенту щодо 

обмеження використання небезпечних 

речовин в електротехнічних і 

радіоелектронних пристроях 

У другій половині березня 2014 року Росія повідомила СОТ 
про розробку Проекту технічного регламенту Митного 
Союзу «Про обмеження використання небезпечних речовин 
в електротехнічних і радіоелектронних пристроях". 
Документ встановлює вимоги до обмеження 
використання небезпечних речовин в електротехнічних 
та радіоелектронних пристроях з метою захисту життя 
та охорони здоров‘я населення, а також попередження 
дій, що вводять в оману споживачів такої продукції. 
Термін подачі коментарів спливає 20 травня 2014 року. 
Дата набуття чинності документу – не пізніше ніж через 
180 днів після ухвалення технічного регламенту, але не 
раніше 15 лютого 2015 року.  

24 березня 2014 року Російська Федерація оприлюднила 
повідомлення про розробку Проекту технічного регламенту 
Митного Союзу (МС) «Про обмеження використання 
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небезпечних речовин у електротехнічних і радіоелектронних 
пристроях".iii  

Головною метою документу є забезпечення захисту здоров‘я 
населення, охорона навколишнього середовища, а також 
попередження дій, що вводять в оману споживачів виробів 
електротехніки та радіоелектроніки щодо вмісту в них 
небезпечних речовин.  

Основними завданнями при розробці проекту є наступні: 

 встановлення єдиних обов‘язкових до виконання вимог 
на території МС щодо: а) використання небезпечних 
речовин у електротехнічних та радіоелектронних 
пристроях; б) допустимої концентрації цих речових у 
гомогенних матеріалах, що входять до конструкції 
зазначених пристроїв;  

 зниження торговельних бар‘єрів між країнами-членами 
МС; 

 гармонізація зазначених у Проекті вимог з нормами 
Директиви ЄС 2012/65/EU. 

Відповідно до документу до небезпечних речовин, що 
використовуються у електротехнічних та радіоелектронних 
пристроях, відносяться: 

 свинець; 

 ртуть; 

 кадмій; 

 шестивалентний хром; 

 полібромбіфеніли; 

 полібромисті діфенілефіри. 

Сфера дії документу поширюється на товари широкого 
вжитку, які в процесі користування ними перебувають у 
контакті з споживачем або розташовані у безпосередній 
близькості від нього. До таких товарів відносяться: 

 малогабаритні та великогабаритні побутові прилади; 

 побутова апаратура; 

 обладнання ІТ; 

 телекомунікаційне обладнання; 

 світлове обладнання; 

 електричний інструмент; 

 іграшки для дозвілля та спорту;  

 медичні вироби; 
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 прилади моніторингу та контролю; 

 торговельні автомати. 

Водночас, положення регламенту не стосуватимуться 
запасних частин і комплектуючих до зазначених пристроїв; 
електричних іграшок; деяких видів медичних виробів 
(призначених для імплантації, інтроскопії, радіотерапії);  
сонячних батарей; виробів, які використовуються в наземних і 
космічних об'єктах, а також на повітряному, наземному 
підземному транспорті; виробів, що використовуються при 
номінальній напрузі більше 1000 В змінного струму та 1500 В 
постійного струму тощо.iv   

Крім вимог щодо обмеження використання небезпечних 
речовин в електротехнічних і радіоелектронних пристроях, в 
документі передбачені адміністративні положення щодо 
правил обігу на ринку цих товарів, правил підтвердження 
відповідності пристроїв вимогам технічних регламентів МС. 

Термін подачі коментарів спливає 20 травня 2014 року. Дата 
набуття чинності документу – не пізніше ніж через 180 днів 
після ухвалення технічного регламенту, але не раніше 15 
лютого 2015 року.  

Експорт зазначених товарів на ринок МС є перспективним 
напрямом торгівлі для України. У 2013 році обсяг експорту цієї 
продукції з України до країн-членів МС становив близько 6,6% 
від загального експорту до цих країн. Близько 89% експорту 
електротехніки та радіоелектроніки з України до МС припадає 
на Росію.  

Росія: розробка проекту регламенту 

щодо вимог до енергетичної 

ефективності електричних 

енергоспоживаючих пристроїв  

У другій половині березня 2014 року Росія оприлюднила 
повідомлення про розробку проекту технічного 
регламенту щодо вимог до енергетичної ефективності 
електричних енергоспоживаючих пристроїв. Проект 
встановлює вимоги до енергетичної ефективності 
енергоспоживаючих пристроїв, спрямовані на 
забезпечення охорони навколишнього середовища, 
ефективності використання енергії та збереження 
ресурсів, а також попередження дій, що вводять в оману 
споживачів (користувачів) таких пристроїв на митній 
території Митного Союзу (МС). Термін подачі коментарів 
спливає 20 травня 2014 року. Дату набуття чинності 
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документу – не пізніше ніж через 180 днів після ухвалення 
технічного регламенту. 

24 березня 2014 року Російська Федерація повідомила СОТ 
про розробку проекту технічного регламенту Митного Союзу 
"Про вимоги до енергетичної ефективності 
енергоспоживаючих пристроїв".v   

Сфера дії документу поширюється на випущені в обіг на 
митній території МС електричні енергоспоживаючі пристрої, 
що відносяться до виробів масового виробництва і 
застосування, які мають значне добове й (або) річне 
споживання електроенергії та, відповідно, істотно впливають 
на загальне споживання паливно-енергетичних ресурсів, 
викиди парникових газів та енергетичну безпеку в МС, стан 
навколишнього середовища, життя та здоров'я людини, 
тварин і рослин, а також мають науково-технічні передумови, 
конструктивні резерви й принципові можливості для 
підвищення енергетичної ефективності. 

Проект чітко визначає сферу застосування технічних норм 
(зокрема, об‘єкти регулювання), вимоги до енергетичної 
ефективності кожного виду пристроїв, форми та схеми 
підтвердження відповідності об‘єктів технічного регулювання 
(пристроїв) вимогам цього технічного регламенту. Зокрема, 
підтвердження відповідності цих пристроїв обов'язковим 
вимогам проходитиме у формі сертифікації або декларування 
в залежності від типу пристрою. 

До об‘єктів технічного регулювання віднесені такі групи 
устаткування: 

 холодильні прилади побутового призначення; 

 телевізори, що вмикаються від електричної мережі; 

 одношвидкісні асинхронні трифазні електродвигуни з  
короткозамкненим ротором; 

 люмінесцентні лампи, газорозрядні лампи високої 
інтенсивності, баласти та освітлювальна арматура для 
таких ламп; 

 електричні лампи побутового та аналогічного 
призначення;  

 побутове та офісне електричне обладнання; 

 пральні та посудомийні машини; 

 телевізійні приставки;  

 зовнішні джерела живлення; 

 вентилятори з дротом від електромотора; 

 безсальникові циркуляційні насоси; 
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 кімнатні кондиціонери. 

Крім того, у документі описані особливості сертифікації та 
декларування по кожному типу пристроїв. 

Термін подачі коментарів спливає 20 травня 2014 року. Дату 
набуття чинності документу – не пізніше ніж через 180 днів 
після ухвалення технічного регламенту Радою Євразійської 
економічної комісії. 

Близько 90% експорту електричних енергоспоживаючих 
пристроїв з України до МС припадає на Російську Федерацію. 
У 2013 році обсяг експорту цієї продукції з України до Росії 
становив близько 5,0% від загального експорту до цієї країни. 
В цілому, експорт зазначених товарів на ринок МС є 
перспективним напрямом торгівлі для України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
  Відповідно до нотифікації ЄС G/TBT/N/EU/205 від 25 березня 2014 року 
ii
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://members.wto.org/crnattachments/2014/tbt/EEC/14_1535_01_e.pdf 

iii
  Відповідно до нотифікації G/TBT/N/RUS/35 від 24 березня 2014 року  

iv
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/pr
ojectsPublic.aspx   

v
  Відповідно до нотифікації РФ G/TBT/N/RUS/33 від 24 березня 2014 року 
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