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У багатьох країнах розроблено складні системи національних вимог до упаковки
імпортованих товарів. Вони стосуються розмірів, маси, форми, обсягу інформації, яку повинне
містити маркування товарів. Через те, що пакування та маркування товарів, що ввозяться, має
повністю відповідати нормам та вимогам, які прийняті в країні-імпортері, експортеру необхідно
додатково витрачати кошти і час для виконання перелічених умов. Витрати на виконання
національних вимог до пакування та маркування товарів підвищують ціну реалізації товару.
Ці вимоги можуть бути різними, наприклад: обов'язкове маркування на двох мовах
(Канада, Фінляндія); регулювання стандартів розміру і розфасовки попередньо упакованих
товарів (Канада); додаткові вимоги до упаковки фруктів, овочів, шоколаду та інших товарів
(Австрія). У більшості країн на етикетці, передусім для харчових товарів, має бути нанесена
повна інформація про масу, фірму, адресу виробника, склад, консерванти тощо. Розглянемо
детальніше, які вимоги пред'являються до пакування та маркування товарів в Україні.
Інформація про товари непродовольчої групи має, зокрема, містити:
- назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони
реалізуються; - дані про основні властивості продукції, а також іншу інформацію, що
поширюється на конкретний продукт; - відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин,
які встановлені нормативно-правовими актами; - дані про ціну (тариф), умови та правила
придбання продукції; - дату виготовлення;- відомості про умови зберігання; - гарантійні
зобов'язання виробника (виконавця); - правила та умови ефективного та безпечного
використання продукції; - строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи),
відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі
невиконання цих дій; - найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і
підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також
проводить ремонт і технічне обслуговування.
Імпортні товари, що реалізуються на території України, мають супроводжуватися
інформацією для споживачів тією ж мовою, що і товари вітчизняного виробництва. Отже, якщо
імпортний товар виготовляється і за договором поставляється українській компанії, умовами
договору може бути передбачено, що виробник (іноземна компанія) забезпечує товар
необхідною інформацією своєю мовою та українською мовою. Якщо ж імпортний товар
супроводжується тільки іноземною мовою, то українська компанія - продавець має забезпечити
переклад цієї інформації на українську мову.
В Україні відсутні спеціальні вимоги щодо обов'язкового підтвердження продукції на
відповідність екологічним стандартам. Разом із тим, стандарти систем екологічного управління,
зокрема, по екологічному маркуванню, які були затверджені Україною в цій сфері повністю
гармонізовані із міжнародними та відповідають стандарту ISO серії 14000. Детальніше про
вимоги, які пред'являються в Україні до пакування та маркування продовольчих товарів. Закон
України "Про безпечність та якість харчових продуктів" в ст.38.
Написи на етикетці харчового продукту такі як "повністю натуральний", "органічний",
"оригінальний", "без ГМО" (генетично модифікованих організмів) тощо, та інша інформація, на
додаток до тієї, що зазначена вище, підлягає перевірці у порядку, встановленому відповідними
нормативно-правовими актами, виданими на виконання закону України "Про захист прав
споживачів". Усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною
мовою України та містять інформації у доступній для сприймання споживачем формі (ст.38
Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів").

144

